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RESUMO 

 

 

 Convivemos natural e socialmente com as diferenças, mesmo que de 

forma não apreendida, não aparente. Nesse contexto surge o estigma do deficiente, 

parte integrante de um grupo que foge aos padrões normais da sociedade e da 

natureza. E no convívio escolar essa diferença torna-se mais evidente gerando um 

desequilíbrio social, que as práticas pedagógicas tentam minimizar com a proposta 

da inclusão. As pesquisas acerca da educação inclusiva apontam experiências de 

professores(as) normais com alunos(as) com e sem deficiência que freqüentam o 

mesmo ambiente escolar. Observando essa realidade de outro ângulo, como se 

apresentam essas relações quando o(a) professor(a) é deficiente? Existem poucos 

trabalhos documentando essas experiências. Esta pesquisa pretende preencher 

essa lacuna, tendo como base a trajetória formativa de um professor com deficiência 

física, atuando no ensino superior, em conjunto com entrevistas de outros dois 

professores do ensino superior, também com deficiência física por meio das 

seguintes categorias: trajetórias no ensino básico, acesso e permanência no ensino 

superior, acesso ao mercado de trabalho, acesso e atuação como professor de 

ensino superior e inclusão. Objetivou-se assim, estabelecer uma reflexão sobre a 

inclusão profissional frente às dificuldades enfrentadas diariamente na escola. Na 

tentativa de explicitar as características e os atributos dos indivíduos com 

deficiência, em convívio com pessoas normais, utilizou-se como base teórica o apoio 

da estatística, especificamente da curva normal, em conjunto com a trajetória 

histórica e legislativa acerca do tema. Portanto, o estudo visa contribuir para o 

desenvolvimento de uma cultura inclusiva promovendo a normalidade das 

diferenças. 

 

Palavras-chave: Deficiência física. Inclusão. Professor. Ensino superior. 



ABSTRACT 

 
 

TEACHERS WITH PHYSICAL DISABILITIES IN HIGHER EDUCATION: 
STUDY OF SCHOLAR TRAJECTORIES 

 

 

 We live with the natural and social differences, even if it is not seized, not 

apparent. In this context arises the stigma of the physically challenged, part of a 

group that escapes the normal standards of society and nature. And this difference in 

the scholar journey becomes more evident creating a social imbalance, which the 

teaching practices try to minimize through the proposal of inclusion. The suggested 

researches about inclusive education point out the experiences of regular teachers 

and students with and without physical disabilities who attend the same scholar 

environment. Facing this reality from another angle, how those relationships present 

themselves when the teacher is physically challenged? There are few studies 

documenting these experiences. This research aims to fill this gap, based on the 

trajectory of a physically challenged teacher's training, who works in higher 

education, together with interviews of two other teachers in higher education, also 

physically challenged, through the following categories: trajectory in basic education, 

access and retention in higher education, access to employment market, access and 

action as a teacher for education and inclusion. The objective is, therefore, to 

establish a reflection about the professional inclusion, facing the difficulties 

encountered daily in school. In the attempt to explain the characteristics and 

attributes of individuals with disabilities in contact with normal people, it was used 

statistical support as theoretical basis, specifically from the normal curve combined 

with the historical and legislative trajectory regarding the subject. Therefore, the 

study aims to contribute to the development of an inclusive culture, promoting the 

normality of the differences.  

 

Key words: Physical Disabilities. Inclusion. Teacher. Higher Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 “Tem dias que a gente se sente/ Como quem partiu ou morreu/ A gente 

estancou de repente/ Ou foi o mundo então que cresceu/ A gente quer ter voz ativa/ 

No nosso destino mandar/ Mas eis que chega a roda viva/ E carrega o destino prá lá 

[...]”. Essa estrofe da música de Chico Buarque de Holanda descreve meu 

envolvimento com a temática e conseqüentemente minha trajetória pessoal e 

profissional na busca constante em viver numa sociedade que respeite a pessoa 

com deficiência. 

 Respeitar no sentido de perceber no outro suas habilidade, capacidades, 

não importando suas diferenças, sejam elas, físicas, auditivas, visuais ou mentais. 

 “Tem dias que a gente se sente/ Como quem partiu ou morreu” numa 

sensação de morte, em aceitar a própria deficiência, e ao mesmo tempo de vida, 

como se tivéssemos uma segunda chance para vencer novos desafios e obstáculos. 

 Uma mudança de hábitos caracterizada pelo desconhecido, onde existem 

“achismos”, pareceres vazios ou inconsistentes, que pouco informam ou colaboram 

acerca do que é e como ser uma pessoa com deficiência numa sociedade que se diz 

inclusiva, mas que promovem ações contrárias a esse sistema. 

 “A gente estancou de repente”. A sociedade apresenta recursos, 

ferramentas, normas na tentativa de promover o convívio natural nas relações 

sociais de pessoas com e sem deficiência. Por outro lado ainda se observa um 

entrave nessas relações por conta de algumas variáveis, a saber: o preconceito, o 

medo, a vergonha, a exposição, entre outras. Isto causa por parte das pessoas com 

deficiência um bloqueio na divulgação dos métodos e técnicas necessários para 

uma vida natural em sociedade. Estagnação. 

 “Ou foi o mundo então que cresceu”? O número de pessoas com 

deficiência tem aumentado a cada ano. De acordo com o Censo IBGE 2000, 

existiam 34.475.254 pessoas com algum tipo de deficiência (mental, física, motora, 

auditiva e visual) que representam cerca de 14,5% da população brasileira nesse 

mesmo ano. O que caracteriza uma minoria na luta por uma igualdade social. Não 

defendo o aumento desse percentual, mas o espaço que essa minoria representa na 

sociedade. O dito popular “Em terra de cego, quem tem um olho é rei” é um exemplo 

disso. Imaginemos um mundo onde só existissem cegos. O que seria da pessoa 
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com um olho? O que lhe adiantaria ser rei se a sociedade foi construída por e para 

cegos? Ter um olho seria a maior das dificuldades, mas não a exclusão dessa 

pessoa. Pelo contrário, seria uma caminhada rumo as nova descobertas, 

proporcionando meios viáveis para o deficiente (nesse exemplo, o que tem um olho) 

realizar suas atividades como qualquer outro ser humano (o cego). O deficiente 

começando a participar com maior freqüência das relações sociais evidencia-se as 

dificuldades. 

 “A gente quer ter voz ativa”. Mostrar que uma vida normal1 é possível. 

Que para convivermos em igualdade, precisamos reconhecer as diferenças do outro 

sob a ótica do excluído, e com isso “No nosso destino mandar”, como integrantes de 

um grupo social que vive da sociedade e não para a sociedade. “Mas eis que chega 

a roda viva/ E carrega o destino pra lá [...]”, onde diariamente somos lembrados e 

relembrados das adversidades na qual estamos inseridos, através de obstáculos, 

gestos, palavras, atitudes, entre outros. 

 Nesse sentido, a razão deste estudo pode ser traduzida como um alerta a 

várias pessoas não apenas com deficiência, mas, sobretudo aos normais, para que 

não deixem carregar “o destino pra lá [...]” e sim mostrar, na voz do deficiente, que 

devemos repensar alguns conceitos dessa “roda viva” que é a vida na perspectiva 

do diferente. 

 Cabe ressaltar, ainda, que este estudo não se constitui como único 

produto de minha trajetória apenas como professor, pois se torna impossível deixar 

o lado pessoal de fora desse processo. Até porque não concordo com o termo 

deficiência dentro da proposta deste trabalho de pesquisa, pois estando professor, 

as implicações do termo não condizem com a realidade das atividades do 

profissional. Devemos sempre analisar o contexto em que a palavra deficiente e / ou 

deficiência está inserida em relação aos aspectos da normalidade. O que é uma 

pessoa normal? 

 Para um melhor entendimento das definições implícitas no termo 

deficiente, a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1980, com a proposta de 

universalizar o significado de deficiência publicou: (1) Deficiência, que se refere à 

perda ou anormalidade de estrutura ou função; relativa a toda alteração do corpo ou 

_____________ 
1 O termo normal refere-se a uma nomenclatura utilizada em análise estatística, especificamente, da 
Curva Normal quanto à significância e exclusão de dados numa amostra e / ou população, cujo 
conceito e aplicação serão parte fundamental das análises deste estudo. 
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da aparência física, de um órgão ou de uma função, qualquer que seja a sua causa; 

(2) Incapacidade, que se refere à restrição de atividades em decorrência de uma 

deficiência; reflete as conseqüências das deficiências em termos de desempenho e 

atividade funcional do indivíduo; (3) Desvantagem, como condição social de 

prejuízo resultante de deficiência e / ou incapacidade (FÁVERO, 2004). 

 Foram anos de pesquisas e debates nas esferas acadêmicas e científicas 

para classificar os seres humanos com algum tipo de deficiência, fossem, físicas, 

mentais, auditivas, visuais e outras. O objetivo era diagnosticar lesões e / ou 

deficiências baseando-se nas ciências da saúde, na biomedicina. Mas, um grande 

problema social surgia a partir dessa realidade. 

 Diante desse cenário, solidificaram-se os valores culturais nos quais a 

sociedade está organizada. Valores esses que refletem o pensamento e as imagens 

do homem direcionando suas ações. A partir dessas ações é que observamos um 

paradoxo da realidade social: busca-se a igualdade entre as pessoas (natureza), 

mas em contrapartida existe a imagem excluída do diferente, do deficiente 

(sociedade) (RIBAS, 2003). 

 Nós, seres humanos, não somos iguais por natureza, somos resultado de 

uma combinação de genes que produzem características semelhantes. Igualdade é 

algo que foge da nossa realidade natural. A única certeza é que fazemos parte de 

uma mesma espécie, com diferenças entre cor da pele, cor dos olhos, altura, peso e 

outros atributos. Somos todos seres humanos, porém diversos. 

 Na sociedade, as relações entre seres humanos, sejam elas quantitativas 

ou qualitativas, não nos obrigam a agir de modo diferente assim como na realidade 

natural. Essas relações sociais são construídas. Vivemos numa sociedade que 

classifica e divide o rico e o pobre, o superior e inferior, o melhor e o pior, o capaz e 

o incapaz, o eficiente e o não-eficiente. Com isso, essas divisões vão se tornando 

atitudes comuns perante as outras (RIBAS, 2007), pois: “A sociedade estabelece os 

meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como comuns e 

naturais para os membros de cada uma dessas categorias” (GOFFMANN, 1988, p. 

11). 

 Convivemos natural e socialmente com as diferenças, mesmo que de 

forma não apreendida, não aparente. Mas, ainda existe a imagem do deficiente que 

é parte integrante de um grupo que foge aos padrões considerados normais pela 

sociedade e da natureza. Esse desvio dos padrões sociais, Goffman (1988) define 
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como ESTIGMA: “Os gregos [...] criaram o termo estigma para se referirem a sinais 

corporais com os quais se preocupava evidenciar alguma coisa extraordinária ou má 

sobre o status moral de quem os apresentava” (GOFFMAN, 1988, p. 11).  

 Uma das tentativas de superar a desigualdade ocorreu nos anos 1950 e 

1960, buscando-se a igualdade de oportunidade para todos. Nessa época, igualdade 

de oportunidades era equivalente à possibilidade de que todas as crianças 

dispusessem uma vaga na escola (CASASSUS, 2002). 

 A seguir, houve uma explosão, na década de 1970, de manifestações 

mundiais em defesa dos indivíduos com deficiência. Com isso, a regulamentação de 

leis internacionais passou lhes a garantir maiores direitos. No Brasil, diversos direitos 

são assegurados pela Constituição Federal visando oferecer condições de justiça 

social para as pessoas com deficiência (FONSECA, 1995; AZEVEDO; BARROS, 

2004). 

 No Decreto Federal nº 914/1993, umas das diretrizes da política nacional 

para a integração da pessoa com deficiência é a inclusão, respeitada em suas 

peculiaridades, nas iniciativas do governo relacionadas à educação, saúde, ao 

trabalho, à seguridade social, edificação social, ao transporte, à habitação, cultura, 

ao esporte e lazer (BRASIL, 1993). 

 Esse processo de inclusão necessita de uma mudança qualitativa no 

trabalho educacional, principalmente, no interior das escolas. Requer um 

envolvimento de todos os profissionais da educação, alunos e pais, na 

reorganização do espaço e do tempo da escola, e que sejam garantidas condições 

de trabalho para os professores e condições de permanência e de estudo para os 

alunos (ALMEIDA, 2002; FARIAS, 2003; PEREIRA, 2007). 

 Pode-se dizer que o grande desafio está em oferecer condições de 

igualdade para pessoas com deficiência, na obtenção de renda e de oportunidades, 

sem discriminação e preconceito. O objetivo é a socialização, que deve acontecer na 

família, na sociedade, no trabalho (CAVALCANTE, 2000; SANT’ANNA, 2002; 

AZEVEDO; BARROS, 2004). 

 Se transportarmos essa realidade para o contexto escolar, essas 

representações se tornam ainda mais evidentes. Surge, então, a tentativa de 

solucionar esse desequilíbrio social, inserindo-se nas práticas pedagógicas a 

inclusão escolar. 
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 Em conseqüência, ocorre na escola um processo de adaptação à 

educação inclusiva capaz de permitir a participação de alunos e professores em 

todos os seus setores. Nesse aspecto, as condições favoráveis a esse grupo 

proporcionam satisfação das suas necessidades básicas, com a projeção de suas 

potencialidades e valores. 

 Porém, na escola, no que se refere à inclusão, identificamos um conflito 

de representações sobre normalidade e / ou deficiência, de efeitos aparentes nas 

práticas pedagógicas e nas relações entre professores e alunos. Não há como tratar 

de maneira igual a todos dentro da escola, pois assim como na sociedade, devemos 

entender a diferença como um elemento constitutivo da diversidade humana 

(ROKEACH, 1979). 

 O processo de inclusão, dentro da escola, apresenta-se sempre na 

relação do professor normal e o aluno deficiente. Curiosamente, os estudos acerca 

do tema seguem o mesmo fluxo, partindo de pessoas normais definindo atitudes e 

soluções para as pessoas com deficiência. E, muitas vezes, o deficiente não é 

convidado a participar dessas reflexões por conta de carregar o estigma de incapaz, 

conseqüentemente, alguém que não tem condições de definir ou solucionar algo. 

 Mas, quando o professor enquadra-se na mesma classificação do 

diferente, como acontecem as relações em sala de aula com esse profissional, tendo 

em vista que o professor exerce uma representação social do normal? 

 Um paradoxo se forma a partir desses questionamentos, pois, 

teoricamente, uma pessoa com deficiência não poderia exercer a função docente 

por ser estigmatizada pela sociedade. Não se discute aqui, em nenhum momento, a 

capacidade do profissional e sim sua representação diante da sociedade. 

 Encontramos neste momento a necessidade de compreender como as 

relações sociais, dentro da escola, acontecem na ótica do deficiente. 

 Sendo assim, a proposta desse estudo baseia-se na trajetória formativa e 

profissional de três professores com deficiência física (com dificuldades de 

locomoção), a partir de sua prática docente no ensino superior propondo uma 

reflexão sobre as possibilidades de inclusão profissional de deficientes físicos 

docentes no ambiente escolar e a diversidade de estratégias utilizadas para vencer 

as barreiras que o meio social coloca. 

 O professor de ensino superior tem em suas atividades diárias um 

envolvimento natural com a pesquisa, não só como processo de preparação das 
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aulas, como também o papel de pesquisador em busca do conhecimento de novos 

fenômenos que cercam sua área de formação e trabalho. Nesse processo de 

pesquisa, muitas vezes há a necessidade da utilização da estatística para 

fundamentar determinadas descobertas ou fenômenos. 

 Analisando a forma como a estatística trabalha com os dados, observa-se 

uma semelhança com a proposta desse estudo em compreender como a sociedade 

define seu padrão de normalidade e conseqüentemente a promoção da exclusão. 

Busca-se a representação das ações de uma sociedade normal, através da 

definição de curva normal fazendo uma ponte entre as variáveis e propriedades 

envolvidas nesse diagrama com as características e atributos do estigmatizado na 

sociedade. 

 O ponto principal nesta pesquisa é o professor, pertencente ao grupo dos 

desvios (anormalidade) fazendo parte da média (normalidade). Professores de 

ensino superior, com deficiência física e, portanto, fora dos padrões sociais, que 

realizam suas atividades docentes de maneira normal. 

 Ora, sendo normais em suas ações, onde estão as deficiências? (LUZ, 

2007). 

 Na tentativa de responder a esta e outras questões que envolvem a 

temática desse estudo, iniciaremos a partir do capítulo dois a construção dos termos 

e significados da pessoa com deficiência, apresentando uma trajetória histórica 

acerca das representações de uma sociedade que promove a construção do 

estigma social. 

 Na seqüência, no capítulo três, como balizador dos padrões sociais e 

matemáticos a respeito de normalidade e anormalidade, buscam-se as 

representações sob a ótica do deficiente com uma visão matemática da sociedade. 

Insere-se a inclusão do professor com deficiência e a legislação que permeia todo 

esse processo. 

 Em seguida, o capítulo quatro, inicia-se com a minha trajetória formativa e 

profissional como professor com deficiência física, atuando no ensino superior, 

dando voz a outros dois professores nas mesmas condições profissionais, através 

de entrevistas semi-estruturadas, com os seguintes eixos temáticos: trajetórias no 

ensino básico; acesso e permanência no ensino superior, acesso ao mercado de 

trabalho, acesso e atuação como professor de ensino superior e a inclusão sob a 

ótica dos sujeitos. 
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 O estudo finaliza com uma avaliação atual da inclusão profissional, 

especificamente do professor com deficiência física, retomando a teoria matemática 

de normalidade, numa tentativa de mostrar que o estigmatizado é também um 

elemento participante e significante da sociedade. 
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2 A CONSTRUÇÃO DO ESTIGMA SOCIAL DO DEFICIENTE 

 A inclusão é um paradigma social e educacional que visa resgatar o 

sentido original do termo integração, defendendo uma sociedade mais justa e mais 

democrática, livre das práticas discriminatórias e segregacionistas que marcaram 

negativamente a história da humanidade, sendo construído num outro contexto 

cultural, político e ideológico (OLIVEIRA; MARQUES, 2003). 

2.1 TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA DEFICIÊNCIA 

 Numa análise retroativa, houve um tempo em que pessoas com 

deficiência eram sacrificadas por não serem consideradas úteis à sociedade. Aos 

poucos essa rejeição transformou-se em compaixão, proteção e filantropia que, 

felizmente, hoje vem tentando ser substituída pela conquista de “Dignidade, Direito e 

Cidadania” (PARANÁ, 1997). 

 

ÉPOCA TERMOS E SIGNIFICADOS VALOR DA PESSOA 

No começo da história, durante 

séculos, os romances, nomes 

de instituições, leis, mídia e 

outros meios mencionavam “os 
inválidos”. Exemplo: “A 

reabilitação profissional visa a 

proporcionar aos beneficiários 

inválidos [...]” (Decreto federal 

nº 60.501, de 14/3/67, dando 

nova redação ao Decreto nº 

48.959-A, de 19/9/60). 

“os inválidos”. O termo 

significava “indivíduos sem 

valor”. Em pleno século 20, 

ainda se utilizava este termo, 

embora já sem nenhum sentido 

pejorativo. Exemplo: “Inválidos 

insatisfeitos com lei relativa 

aos ambulantes” (Diário 

Popular, 21/4/76). 

Aquele que tinha deficiência 

era tido como socialmente 

inútil, um peso morto para a 

sociedade, um fardo para a 

família, alguém sem valor 

profissional. 

Fonte: SASSAKI, 2008. 
Quadro 1 - Termos e significados da pessoa com deficiência (começo da história). 
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 Na história da humanidade, as pessoas com deficiência foram alvo de 

comportamentos e reações distintas e contraditórias de exclusão e integração, 

conforme os diferentes contextos da sociedade. Esses comportamentos foram 

mudando de acordo com as transformações sociais, as descobertas científicas e 

tecnológicas e as mudanças culturais e econômicas ocorridas. 

 A atenção com as deficiências e as pessoas com deficiência no Brasil foi 

marcada por uma trajetória rica em eventos e é pouco conhecida. A Igreja teve papel 

de destaque nessa história. Ao tratar desse aspecto, muitos julgam e condenam os 

atores de uma época passada, com os pretensos valores culturais e morais 

contemporâneos. 

 Diante dessas afirmativas, o passado fica sem direito à defesa. Os 

maiores problemas e desafios de quem deseja olhar para o passado e visualizar seu 

futuro é evitar a cegueira do anacronismo. Uma das piores discriminações no tema 

das deficiências é a de assumir nosso tempo como centro e referência, julgando 

épocas passadas e seus personagens, por meio das idéias, valores, sentimentos e 

padrões de comportamento do meio social de hoje, rompendo o elo temporal e 

histórico. 

 Podemos citar alguns exemplos tirados da obra de Jannuzzi (2006). 

 No século XVI, os jesuítas desenvolveram pequenos sistemas para 

permitir a locomoção para pessoas com problemas de deficiências motoras. O 

próprio padre Anchieta tem escritos sobre sua deficiência motora. Apesar da pouca 

documentação disponível, por volta de 1600, há registro de atendimento escolar 

para aluno portador de deficiência física em uma instituição especializada e 

particular, em São Paulo. 

 No final do século XVIII que se iniciou, de forma sistemática, o ensino dos 

cegos, na França. Em 1784, Valentin Haüy (1745-1822), fundou em Paris a primeira 

escola destinada à educação dos cegos e à sua formação profissional, com apoio da 

Coroa francesa: Instituição Real dos Jovens Cegos. Nela, Louis Braille desenvolveu 

seu sistema, e a publicação do processo para escrever as palavras, a música e o 

cantochão por meio de pontos, para uso dos cegos e a disposição deles, de forma 

definitiva, em 1837. No Brasil, em 1835, o deputado Cornélio França apresentou um 

projeto, propondo a criação do cargo de professor de primeiras letras para o ensino 

de surdos-mudos, tanto no Rio de Janeiro quanto nas províncias. Num contexto 

legislativo difícil, seu projeto não prosperou. Em 1839, o desembargador Maximiliano 
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Antônio de Lemos sabia da existência, na Europa, das primeiras escolas para a 

instrução de cegos. Indo à França, conheceu essas iniciativas e trabalhou para 

viabilizar, tanto com as autoridades francesas como com os brasileiros residentes 

em Paris, a formação de uma criança cega, brasileira, no Instituto dos Cegos. Em 

1842 voltou ao Brasil, e após várias gestões, em 1844, partiu para Paris um menino 

cego, José Álvares de Azevedo, com pouco mais de nove anos de idade. Em seis 

anos de estada no Instituto dos Cegos de Paris alcançou excelente educação e 

retornou em 1850. Trouxe uma coleção de livros impressos e manuscritos em pontos 

salientes, cartas geográficas, pranchas e grades para escrita e operações de 

aritmética, objetos até então, aqui, nunca vistos. Em seguida, encarregou-se de 

ensinar a ler e escrever em pontos salientes Adèle Maria Luisa Sigaud, que acabara 

de perder completamente a vista. Ela era filha do médico doutor José Francisco 

Xavier Sigaud, um dos fundadores da Imperial Academia de Medicina (JANNUZZI, 

2006). A autora citada ainda observa que José Álvares de Azevedo foi convidado a 

expor seus conhecimentos ao imperador D. Pedro II. O monarca, antevendo 

imediatamente a extensão dos benefícios que podiam dispor aos cegos, proclamou: 

“A cegueira já não é uma desgraça!”. Imediatamente planejou a fundação, na Corte, 

de uma instituição para educação dos meninos cegos. O conselheiro Luiz Pedreira 

do Couto Ferraz encaminhou o projeto para a criação de tal instituição. Em 12 de 

setembro de 1854, o imperador D. Pedro II, com o Decreto Imperial n. 428, fundou 

no Rio de Janeiro o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, nome esse que mudou 

para Instituto Nacional dos Cegos. Hoje denominado Instituto Benjamin Constant, 

com 152 anos de existência. Foi ainda D. Pedro II que, com a Lei n. 839, de 26 de 

setembro de 1857, fundou o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, hoje denominado 

Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), com 149 anos de existência. 

 O atendimento feito pelo Instituto dos Cegos e pelo Instituto de Surdos-

Mudos, considerado no seu contexto histórico, foi muito significativo para seu tempo. 

Eles tiveram o mérito de realizar, em 1883, o 1º Congresso de Instrução Pública, que 

abriu a discussão da educação dos portadores de deficiência no país. Durante o 

congresso, foram tratados temas como sugestão de currículo e formação de 

professores para cegos e surdos. Em 1883! 

 No Século XX, a Reforma Francisco Campos / Mário Casassanta, 

instituída pelo Decreto-Lei n. 7.870-A, de 15 de outubro de 1927 (Ensino Primário), 

tratou do tema da inclusão escolar das pessoas com deficiência e prescrevia a 
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obrigatoriedade de freqüência à escola para crianças de 7 a 14 anos, podendo ser 

ampliada até 16 anos para os que não concluíssem o primário aos 14 anos. 

 Após a década de 1930, surgem novas instituições, de caráter 

filantrópico, especializadas em educação para pessoas com deficiência, tais como o 

Lar das Moças Cegas (SP) e a Sociedade Pestalozzi (MG), hoje congregando mais 

de cem entidades no país. Elas foram pioneiras na educação especial. Até a metade 

do século XX, destinados ao atendimento escolar especial à pessoa com deficiência 

mental. Havia quarenta estabelecimentos públicos de ensino regular, sendo um 

federal e os demais estaduais. Havia também catorze estabelecimentos de ensino 

regular, dos quais um federal, nove estaduais e quatro particulares, que atendiam 

alunos com outras deficiências. Também havia três instituições especializadas (uma 

estadual e duas particulares) no atendimento de pessoas com deficiência mental e 

oito (três estaduais e cinco particulares) na educação de outras pessoas com 

deficiência. Além das instituições de caráter religioso, ajudadas por subvenções do 

Estado e donativos da comunidade (JANNUZZI, 2006).  

 Após a Segunda Guerra Mundial, apareceu no Brasil uma forte epidemia 

de poliomielite, afetando indistintamente todas as classes sociais. Isso levou ao 

surgimento dos primeiros centros de reabilitação. A sociedade civil se organizou 

para formar instituições geridas fora do aparelho estatal, tais como, em 1952, a 

então Associação de Assistência à Criança Defeituosa (AACD), em São Paulo. Em 

1954, no Rio de Janeiro, é criada a Associação Brasileira Beneficente de 

Reabilitação (ABBR). Em meados da década de 1950, foi fundada, no Rio de 

Janeiro, então Capital Federal, a primeira Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE). Atualmente, existem mais de 2 mil APAEs espalhadas 21 pelo 

Brasil. Elas atendem cerca de 280 mil pessoas com algum tipo de deficiência 

intelectual. 

 No século XX, deficiências e pessoas com deficiência foram objeto de 

muitos estudos científicos, no campo da Psicologia, da Medicina, da Pedagogia, da 

Terapia Ocupacional, da Fonoaudiologia, da Fisioterapia, da Psicopedagogia entre 

outras. Obtiveram-se novidades e alternativas terapêuticas de toda ordem. Nesse 

esforço emergiu o chamado “modelo médico da deficiência”, muito ligado à temática 

da reabilitação. Esse modelo tende a considerar a deficiência como um “problema” 

da pessoa, a ser resolvido com tratamento individual prestado por profissionais, com 

vistas a se obter a cura ou a adaptação da pessoa ao ambiente (JANNUZZI, 2006). 
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ÉPOCA TERMOS E SIGNIFICADOS VALOR DA PESSOA 

Século 20 até ± 1960. 

“Derivativo para incapacitados” 

(Shopping News, Coluna 

Radioamadorismo, 1973). 

“Escolas para crianças 

incapazes” (Shopping News, 

13/12/64). Após a I e a II 

Guerras Mundiais, a mídia 

usava o termo assim: “A guerra 

produziu incapacitados [...]”, 

“os incapacitados agora 

exigem reabilitação física”. 

“os incapacitados”. O termo 

significava, de início, 

“indivíduos sem capacidade” e, 

mais tarde, evoluíram e 

passaram a significar 

“indivíduos com capacidade 

residual”. Durante várias 

décadas, era comum o uso 

deste termo para designar 

pessoas com deficiência de 

qualquer idade. Uma variação 

foi o termo “os incapazes”, que 

significava “indivíduos que não 

são capazes” de fazer algumas 

coisas por causa da deficiência 

que tinham. 

Foi um avanço de a sociedade 

reconhecer que a pessoa com 

deficiência poderia ter 

capacidade residual, mesmo 

que reduzida. Mas, ao mesmo 

tempo, considerava-se que a 

deficiência, qualquer que fosse 

o tipo, eliminava ou reduzia a 

capacidade da pessoa em 

todos os aspectos: físico, 

psicológico, social, profissional 

etc. 

Fonte: SASSAKI, 2008. 
Quadro 2 - Termos e significados da pessoa com deficiência (século 20 até ± 1960). 

 

 Segundo essa tendência, cabe, sobretudo, à pessoa a tarefa de tornar-se 

apta a participar da sociedade. Seu corpo precisa ser “consertado”, “adaptado”, 

“normalizado” para poder funcionar a contento no ambiente social existente. Ele 

torna-se um problema a ser minorado ou resolvido pela ciência. Isso levou ao 

surgimento de muitas clínicas, instituições de educação e reabilitação e a um 

aumento dos internamentos. A política de prevenção evoluiu (FIGUEIRA, 2008).  
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ÉPOCA TERMOS E SIGNIFICADOS VALOR DA PESSOA 

De ± 1960 até ± 1980. 

“Crianças defeituosas na Grã-

Bretanha tem educação 

especial” (Shopping News, 

31/8/65). No final da década de 

50, foi fundada a Associação 

de Assistência à Criança 

Defeituosa – AACD (hoje 

denominada Associação de 

Assistência à Criança 

Deficiente). Na década de 50 

surgiram as primeiras unidades 

da Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - 

APAE. 

“os defeituosos”. O termo 

significava “indivíduos com 

deformidade” (principalmente 

física). “os deficientes”. Este 

termo significava “indivíduos 

com deficiência” física, 

intelectual, auditiva, visual ou 

múltipla, que os levava a 

executar as funções básicas de 

vida (andar, sentar-se, correr, 

escrever, tomar banho etc.) de 

uma forma diferente daquela 

como as pessoas sem 

deficiência faziam. E isto 

começou a ser aceito pela 

sociedade. “os excepcionais”. 

O termo significava “indivíduos 

com deficiência intelectual”. 

A sociedade passou a utilizar 

estes três termos, que 

focalizam as deficiências em si 

sem reforçarem o que as 

pessoas não conseguiam fazer 

como a maioria. 

Simultaneamente, difundia-se 

o movimento em defesa dos 

direitos das pessoas 

superdotadas (expressão 

substituída por “pessoas com 

altas habilidades” ou “pessoas 

com indícios de altas 

habilidades”). O movimento 

mostrou que o termo “os 

excepcionais” não poderia 

referir-se exclusivamente aos 

que tinham deficiência 

intelectual, pois as pessoas 

com superdotação também são 

excepcionais por estarem na 

outra ponta da curva da 

inteligência humana. 

Fonte: SASSAKI, 2008. 
Quadro 3 - Termos e significados da pessoa com deficiência (± 1960 até ± 1980). 

 

 No final da década de 1950, surge nos países escandinavos o “princípio 

da normalização”, preconizando que as pessoas com deficiência poderiam viver uma 

vida mais “normal”. A sociedade deveria processar ajustes para interagir com as 

pessoas com deficiência – “paradigma integracionista”. Embora difundido em 

diversos países, sua aprovação pelos formuladores de políticas públicas não foi o 

ideal. Em muitos casos, houve uma tendência a valorizar a cura ou melhoria da 

deficiência, em detrimento de efetivas mudanças na sociedade. 
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ÉPOCA TERMOS E SIGNIFICADOS VALOR DA PESSOA 

De 1981 até ± 1987. Por 

pressão das organizações de 

pessoas com deficiência, a 

ONU deu o nome de “Ano 

Internacional das Pessoas 

Deficientes” ao ano de 1981. 

E o mundo achou difícil 

começar a dizer ou escrever 

“pessoas deficientes”. O 

impacto desta terminologia foi 

profundo e ajudou a melhorar 

a imagem destas pessoas. 

“pessoas deficientes”. Pela 

primeira vez em todo o mundo, 

o substantivo “deficiente” (como 

em “os deficientes”) passou a 

ser utilizado como adjetivo, 

sendo-lhe acrescentado o 

substantivo “pessoas”. A partir 

de 1981, nunca mais se utilizou 

a palavra “indivíduos” para se 

referir às pessoas com 

deficiência. 

Foi atribuído o valor “pessoas” 

àqueles que tinham deficiência, 

igualando-os em direitos e 

dignidade à maioria dos 

membros de qualquer 

sociedade ou país. A 

Organização Mundial de Saúde 

(OMS) lançou em 1980 a 

Classificação Internacional de 

Impedimentos, Deficiências e 

Incapacidades, mostrando que 

estas três dimensões existem 

simultaneamente em cada 

pessoa com deficiência. 

De ± 1988 até ± 1993. Alguns 

líderes de organizações de 

pessoas com deficiência 

contestaram o termo “pessoa 

deficiente” alegando que ele 

sinaliza que a pessoa inteira é 

deficiente, o que era 

inaceitável para eles. 

“pessoas portadoras de 
deficiência”. Termo que, 

utilizado somente em países de 

língua portuguesa, foi proposto 

para substituir o termo 

“pessoas deficientes”. Pela lei 

do menor esforço, logo 

reduziram este termo para 

“portadores de deficiência”. 

O “portar uma deficiência” 

passou a ser um valor 

agregado à pessoa. A 

deficiência passou a ser um 

detalhe da pessoa. O termo foi 

adotado nas Constituições 

federal e estaduais e em todas 

as leis e políticas pertinentes 

ao campo das deficiências. 

Conselhos, coordenadorias e 

associações passaram a incluir 

o termo em seus nomes 

oficiais. 

Fonte: SASSAKI, 2008. 
Quadro 4 - Termos e significados da pessoa com deficiência (± 1981 até ± 1993). 
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ÉPOCA TERMOS E SIGNIFICADOS VALOR DA PESSOA 

De ± 1990 até hoje. O art. 5° 

da Resolução CNE/CEB n° 2, 

de 11/9/01, explica que as 

necessidades especiais 

decorrem de três situações, 

uma das quais envolvendo 

dificuldades vinculadas a 

deficiências e dificuldades 

não-vinculadas a uma causa 

orgânica. 

“pessoas com necessidades 
especiais”. O termo surgiu 

primeiramente para substituir 

“deficiência” por “necessidades 

especiais”. Daí a expressão 

“portadores de necessidades 

especiais”. Depois, esse termo 

passou a ter significado próprio 

sem substituir o nome “pessoas 

com deficiência”. 

De início, “necessidades 

especiais” representava 

apenas um novo termo. 

Depois, com a vigência da 

Resolução n° 2, “necessidades 

especiais” passou a ser um 

valor agregado tanto à pessoa 

com deficiência quanto a 

outras pessoas. 

Fonte: SASSAKI, 2008. 
Quadro 5 - Termos e significados da pessoa com deficiência (± 1990 até hoje). 

 

 Enquanto isso, no Brasil, a ação governamental continuava insuficiente, 

limitando-se à concessão de aposentadorias por invalidez administradas pelos 

Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP). Progressivamente, a partir da segunda 

metade do século XX, deu-se início ao paradigma da inclusão social, marcado pelas 

conquistas dos direitos humanos e uma progressiva busca pelo reconhecimento de 

direitos específicos. Na década de 1950 configurou-se um arcabouço jurídico voltado 

às pessoas com deficiência. Com o Decreto Federal nº 44.236/1958, o Governo 

Federal instituiu uma campanha de educação e reabilitação para pessoas com 

deficiência visual, e com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS), surgido a partir da fusão dos institutos existentes, apareceu o primeiro 

serviço governamental de reabilitação (JANNUZZI, 2006). 
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ÉPOCA TERMOS E SIGNIFICADOS VALOR DA PESSOA 

De ± 1990 até hoje e além. A 

década de 90 e a primeira 

década do século 21 e do 

Terceiro Milênio estão sendo 

marcadas por eventos 

mundiais, liderados por 

organizações de pessoas com 

deficiência. A relação de 

documentos produzidos 

nesses eventos pode ser vista 

no final deste artigo. 

“pessoas com deficiência” 

passa a ser o termo preferido 

por um número cada vez maior 

de adeptos, boa parte dos 

quais é constituída por pessoas 

com deficiência que, no maior 

evento (“Encontrão”) das 

organizações de pessoas com 

deficiência, realizado no Recife 

em 2000, conclamaram o 

público a adotar este termo. 

Elas esclareceram que não são 

“portadoras de deficiência” e 

que não querem ser chamadas 

com tal nome. 

Os valores agregados às 

pessoas com deficiência são: 

(1) o do empoderamento [uso 

do poder pessoal para fazer 

escolhas, tomar decisões e 

assumir o controle da situação 

de cada um] e, (2) o da 

responsabilidade de contribuir 

com seus talentos para mudar 

a sociedade rumo à inclusão 

de todas as pessoas, com ou 

sem deficiência. 

Fonte: SASSAKI, 2008. 
Quadro 6 - Termos e significados da pessoa com deficiência (± 1990 até hoje e além). 

 

 Até o ano 2000, o país conheceu uma enorme evolução na legislação 

relativa às pessoas com deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência foi um 

projeto de lei tramitado no Congresso Nacional. Dentre esses avanços legislativos, 

abrangendo problemas de assistência econômica e social, acesso aos locais 

públicos, combate à discriminação, entre outros. Cabe destaque à aprovação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/1996. Ela garante a educação e o 

atendimento especializado, na rede regular de ensino, com apoios necessários. O 

aluno com deficiência já tem assegurado, conforme a Lei nº 7.853/1989, a matrícula 

compulsória em estabelecimentos públicos e privados de ensino, considerando-se 

crime recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a 

inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público 

ou privado, por motivos derivados da sua deficiência (FIGUEIRA, 2008). 

 Diante dessa realidade complexa, as sociedades construíram termos e 

expressões para designar, caracterizar e diferenciar as pessoas com deficiência. A 

lista é enorme: paralítico, anormal, mongolóide, alienado, aleijado, portador de 

necessidades especiais, coxo, manco, especial, cego, inválido, surdo-mudo, 

imperfeito, retardado, débil mental, excepcional, paralítico cerebral e outras. Esses 
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termos foram incorporados pela cultura, encontram-se presentes nos dicionários 

atuais e até no texto bíblico. Todas essas palavras e rótulos expressam 

posicionamentos diante dessas realidades humanas, em diversos contextos 

históricos e culturais, mais ou menos preconceituosos.  

 Rotuladoras, essas expressões podem ser conceitos ou preconceitos. 

Elas retratam a dificuldade de se nomear, não somente um evento biológico ou 

acidental, mas todo um relacionamento afetivo e social com o outro, em sua 

diferença e alteridade. A palavra cego, comum nos Evangelhos, pode ser vista como 

ofensa por quem prefere o termo “deficiente visual”. A palavra surdo, também, para 

quem o termo “deficiente auditivo” seria mais adequado. A expressão deficiente 

mental não é bem recebida por quem prefere o termo “especial”, “excepcional”, 

“deficiente intelectual ou cognitivo”. Outros abominam a expressão “portador” de 

necessidades especiais ou de alguma síndrome. Julgam que a pessoa não porta, 

nem carrega nada. Ela simplesmente é assim. 

 Cada época introduz novos termos para designar as pessoas com 

deficiência e condena os termos anteriores. Muitas vezes, a semântica amaciada, 

pretensamente não discriminatória e bem intencionada acaba escondendo, e não 

explicitando uma condição humana e pessoal irredutível e bem específica. Está-se 

diante de uma realidade diferenciada, inegável. Mesmo quando os termos 

empregados parecem ser ou pretendem parecer politicamente corretos. 

 Assim, a deficiência física, objeto deste trabalho, apresenta-se como algo 

que representa uma ameaça para as pessoas que a portam e para as não 

deficientes, que não sabem como lidar com pessoas que apresentam uma diferença 

significativa. 

 Ao refletirmos sobre a condição de ser deficiente, os atributos do sujeito 

como discernimento, escolha, decisão parece estar fora de foco. Pois, se o sujeito é 

deficiente, torna-se reduzido a essa deficiência, o que o impede (segundo uma 

leitura preconceituosa da sociedade) de exercer seu papel social de indivíduo. 

 Não se trata (em relação ao deficiente) de universalizar a semelhança, 

mas de aproximar-se criticamente do diferente. E isso é, radicalmente, vedado ao 

comportamento preconceituoso. Essa radical incapacidade sinaliza o limite da razão 

esclarecida, o ponto a partir do qual ela ou se supera na figura de uma razão mais 

diferenciada ou então volta, obstinadamente, ao seu princípio fundante, que é o da 
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auto-conservação. Mas, isso implica reiterar, sob outras formas e em escala 

diferente, aquilo de que o preconceito é a expressão mais pungente. 

 Vale destacar que para Amaral (1992, p. 9), a deficiência primária “[...] 

engloba o impedimento (dano ou anormalidade de estrutura ou função – o olho 

lesado, o braço amputado, a perna paralisada)”. Essa se refere, efetivamente, à 

deficiência propriamente dita, ou seja, restrição, perda de atividade, seqüela – o não 

enxergar, o não manipular, o não andar. Trata-se, portanto, de fatores intrínsecos, 

das limitações em si, envolvendo o par pessoa e corpo. 

 A idéia de desvantagem só assume a conotação de pertinência, quando 

leva em consideração um determinado indivíduo (de tal sexo, tal idade, tal raça...) 

em relação aos seus pares e inseridos num grupo específico (sócio-afetivo-

econômico-cultural). 

 Esses aspectos acabam gerando, segundo Amaral (1992, p. 9), a 

deficiência secundária, que é “[...] aquela não inerente necessariamente à diferença 

em si, mas ligada também à leitura social que é feita dessa diferença”. Dessa 

maneira, incluem-se aqui, portanto, as significações afetivas, emocionais, 

intelectuais e sociais que o grupo atribui à dada diferença. 

2.2 ASPECTOS LEGAIS DA DEFICIÊNCIA NO BRASIL 

 Na Constituição Brasileira em conjunto com a legislação existente, a 

pessoa com deficiência tem proteção especial. No que diz respeito às garantias 

constitucionais, o país possui um encadeado sistema legal de proteção. 

 Um dos principais objetivos da República Federativa é promover uma 

sociedade livre, justa e solidária, bem como desenvolver o bem-estar de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação, como por exemplo, no tocante aos salários e critérios de admissão do 

trabalhador com deficiência.  

 A Constituição atribui à União, Estados, Municípios e Distrito Federal a 

responsabilidade de cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e 

garantia das pessoas com deficiência. 
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 Essa competência legislativa sobre regras de proteção e integração social 

das pessoas com deficiência pertence a todos os níveis federados, onde a lei 

reservará um percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas com 

deficiência. 

 Com relação à assistência social, esta será prestada aos necessitados, 

independentemente de contribuição à seguridade social, com o objetivo de habilitar 

e reabilitar as pessoas com deficiência e promover a sua integração à vida social, 

garantindo um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência que comprovar não 

possuir meios próprios de manutenção ou de tê-la provida por sua família (FÁVERO, 

2004). 

 O Estado tem o dever de garantir o atendimento educacional e criar 

programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas com 

deficiência física, sensorial ou mental, bem como a integração social do adolescente 

com deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a 

facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de 

preconceitos e obstáculos arquitetônicos. 

 As Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios também 

trazem questões relacionadas às pessoas com deficiência.  

 A Lei ordinária nº 7.853/1989 criou a Coordenadoria Nacional para 

Integração das Pessoas Portadoras de Deficiência (CORDE) e assegurou às 

pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos 

direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo 

à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, 

propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.  

 A Lei nº 7.853/1989 também prevê a adoção de legislação específica que 

discipline reserva de mercado de trabalho às pessoas com deficiência física e a 

proteção dos seus interesses coletivos ou difusos por ações civis públicas que 

poderão ser propostas pelo Ministério Público, União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal, por associações constituídas há mais de um ano, por autarquia, empresa 

pública, fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas 

finalidades institucionais, a proteção de pessoa portadora de deficiência.  

 Negar a alguém um emprego ou trabalho, sem justa causa e por motivo 

derivado de sua deficiência, constitui crime, punível com reclusão de um a quatro 

anos e multa. 
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 O Decreto Federal nº 914/1993, o qual instituiu a Política Nacional para a 

Integração da Pessoa portadora de Deficiência, tem como diretrizes, 

 
III - incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas, as suas 
peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas à 
educação, saúde, trabalho, à edificação pública, seguridade social, 
transporte, habitação, cultura, esporte e lazer; 
VIII - proporcionar ao portador de deficiência qualificação profissional e 
incorporação ao mercado de trabalho. 

 

 No que se refere às relações de trabalho, a Portaria nº 772/1999, do 

Ministério do Trabalho, permite a contratação de pessoa deficiente, sem a 

caracterização de emprego com o tomador de serviços, quando (art. 1º): 

 
I – realizar-se com a intermediação de entidade sem fins lucrativos, de 
natureza filantrópica e de comprovada idoneidade, que tenha por objetivo 
assistir ao portador de deficiência; 
II – a entidade assistencial intermediadora comprovar a regular contratação 
dos portadores de deficiência nos moldes da Consolidação das Leis do 
Trabalho; 
III – o trabalho destinar-se a fins terapêuticos, desenvolvimento da 
capacidade laborativa reduzida devido a deficiência, ou inserção da pessoa 
portadora de deficiência no mercado de trabalho; 
IV – igualdade de condições com os demais trabalhadores, quando os 
portadores de deficiência estiverem inseridos no processo produtivo da 
empresa. 

 

 O trabalho prestado pela pessoa com deficiência física poderá ocorrer no 

âmbito da entidade que prestar assistência ou da empresa que para o mesmo fim 

celebrar convênio ou contrato com a entidade assistencial (FÁVERO, 2004).  

 Na prática a questão não é tão simples, pois em determinados casos essa 

forma de contratação poderá permitir fraude a direitos trabalhistas, como ocorre com 

outros tipos de empregados. Nesses casos, a solução passa pela aplicação do 

Enunciado nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, 

 
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, 
formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no 
caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974); 
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, 
não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública 
direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). (Revisão do 
Enunciado nº 256 - TST); 
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de 
serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983), de conservação e 
limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio 
do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta; 
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IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado 
da relação processual e constem também do título executivo judicial (art. 71 
da Lei nº 8.666, de 21.06.1993). (Alterado pela Res. 96/2000, DJ 
18.09.2000). 

 

 Na União, é assegurado o direito da pessoa com deficiência se inscrever 

em concurso público para cargos cujas atribuições lhe sejam compatíveis e, 

reservado até 20% das vagas oferecidas no concurso (art. 5º, § 2º, Lei nº 

8.112/1990).  

 Com isso, o Poder Executivo Federal estabelecerá, na forma da lei e em 

conjunto com o Conselho Nacional de Seguridade Social, mecanismos de estímulo 

às empresas que utilizem empregados de deficiência física, sensorial ou mental, 

com desvio do padrão médio (art. 22, § 4º, Lei nº 8.212/1991).  

 Por sua vez, a Lei nº 8.213/1991, em seu artigo 93, estabeleceu cotas 

compulsórias de vagas a serem respeitadas pelas empresas do setor privado com 

mais de cem empregados, observando proporção: I – de 100 a 200 empregados, 

2%; II – de 201 a 500, 3%; III – de 501 a 1000, 4%; IV – 1001 ou mais, 5%.  

 Acrescente-se que a dispensa do empregado deficiente ou reabilitado 

somente pode ocorrer após a contratação de substituto de condição semelhante. 

Trata-se de uma garantia no emprego e não uma forma de estabilidade (FÁVERO, 

2004). 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura a criança e ao 

adolescente com deficiência atendimento especializado e a este último o trabalho 

protegido (Lei nº 8.069/1990).  

 A legislação brasileira garante educação especial às pessoas com 

deficiência (Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 

passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual, desde que 

comprovadamente carente (art. 1º, Lei nº 8.889/1994), e isenção de IPI na aquisição 

de automóveis para a utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como 

por pessoas portadoras de deficiência física (Lei nº 8.989/1995).  

 A Lei nº 9.867/1999 disciplina a instituição das Cooperativas Sociais, as 

quais têm a finalidade de inserir as pessoas em desvantagens no mercado 

econômico, por meio do trabalho, com fundamento no interesse geral da 
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comunidade em promover a pessoa humana e a integração social dos cidadãos (art. 

1º), com a organização e gestão de serviços sociossanitários e educativos; bem 

como o desenvolvimento de atividades agrícolas, industriais, comerciais e de 

serviços (art. 1º, I e II).  

 A política Nacional para integração de pessoas portadoras de deficiência 

no mercado de trabalho e na sociedade em geral é disciplinada pelo Decreto nº 

3.298/1999 do Poder Executivo Federal, a qual compreende o conjunto de 

orientações normativas que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos 

individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência (art. 1º), observando os 

seguintes princípios: a) desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da 

sociedade civil, de modo a assegurar a plena integração da pessoa portadora de 

deficiência no contexto socioeconômico e cultural; b) estabelecimento de 

mecanismos e instrumentos legais e operacionais que assegurem às pessoas 

portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos que, decorrentes 

da Constituição e das leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e econômico; 

c) respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade de 

oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são 

assegurados, sem privilégios ou paternalismos (art. 5º, I, II e III).  

 Busca-se a equiparação de oportunidades com a reabilitação integral do 

portador de deficiência, formação profissional e qualificação para o trabalho, 

escolarização regular e especial e orientação e promoção individual, familiar e social 

(art. 15).  

 Diante deste cenário legislativo a pequena participação dos portadores de 

deficiência no mercado de trabalho e na geração de riquezas para o país não 

decorre da falta de um sistema legal de proteção, mas sim da carência de ações, 

estímulos e instituições que viabilizem, de forma concreta, a formação, habilitação, 

reabilitação e inserção dos portados de deficiência no mercado de trabalho. 

 Os países bem-sucedidos nesse campo baseiam o apoio a essas 

pessoas em educação, reabilitação e compensação às empresas por meio de 

estímulos e benefícios. 

 Todo o aparato legal existente já representa um avanço extraordinário e 

uma conquista significativa. Mesmo assim, não podemos dizer com isso que já 

tenhamos conseguido resolver o problema da exclusão. De fato ainda estamos 

muito distantes da erradicação do problema. Tal esforço para a inclusão educacional 
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de pessoas com deficiência é louvável. Contudo, para que a inclusão de fato 

aconteça, tem-se que ir além da instituição de leis. A questão é mais conceitual que 

legislativa. Portanto, é extremamente necessário rever alguns conceitos. Não se 

trata apenas de criar leis com o objetivo de mudar a realidade. É claro que as leis 

ajudam, mas não se bastam por si sós. 

 Nossa sociedade ainda conserva (pré) conceitos historicamente 

cristalizados sobre quase tudo: o negro, o índio, o pobre, o deficiente físico, o 

deficiente mental, o nordestino, o homossexual, a empregada doméstica, entre 

outros. A questão toda tem a ver com a maneira como as pessoas aprenderam a ver 

o outro. Sob que ótica a sociedade aprendeu a enxergar o outro? 

 A educação nacional foi elaborada e desenvolvida para manter a mente 

engessada. O indivíduo foi domesticado. Não aprendeu a pensar. Apenas 

apreendeu pensamentos. Assim, certo é o que alguém determinou que é certo. Do 

mesmo modo, errado é o que alguém determinou que é errado. 

 Podemos observar essa mesma lógica nas relações humanas e 

valorização do potencial humano. O feio (aquele que não atende aos padrões de 

beleza ditados pela sociedade) não é inteligente, é inabilitado, é incompetente. O 

mesmo olhar é usado para o deficiente físico, o deficiente mental, o negro, o índio, o 

nortista, o nordestino, o pobre, a prostituta, o homossexual entre outros. Essas 

pessoas não se encaixam nos padrões de normalidade e perfeição (física, mental, 

econômica, social e intelectual) criados e impostos pela sociedade. Portanto, se não 

se encaixa, não serve. Se não serve, tem que ser deixado de lado, ou seja, à 

margem. 

 Essa exclusão é manifestada de várias formas, porém uma das mais 

claras é quando as portas se fecham para a escolarização e para a carreira 

profissional. É quando o indivíduo é privado do seu direito. Dessa maneira, não 

basta só estar na Lei, é preciso um esforço educacional a fim de se reeducar a 

sociedade buscando-se uma mudança de concepção. Pois, se mudarmos o modo 

de pensar (e de olhar), mudamos o modo de agir (e reagir). 
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3 O DEFICIENTE FÍSICO E OS PADRÕES DE NORMALIDADE 

 De acordo com Pineau (1997), como forma de leitura mais compreensiva 

sobre os fenômenos educativos e sociais, as aprendizagens experienciais 

constituem um “problema multidimensional complexo”, que integra diferentes 

dimensões: pessoais, sociais e profissionais. O conjunto complexo de dimensões 

implica na valorização das ações do homem. 

[...] a problemática das aprendizagens anteriores encontra-se no cerne da 
articulação entre o exercício de uma actividade profissional, a formação, e 
as diferentes actividades sociais e pessoais que constituem os percursos 
dos indivíduos. Ela inscreve-se na lógica de uma exigência social 
emergente que traduz as novas realidades da sociedade tanto ao nível da 
formação, da empresa e do indivíduo (FARZAD; PAIVANDI, 2000, p. 6). 

 Inicialmente, entende-se por sociedade uma estrutura organizada, 

homogênea e em ordem. O convívio normal nesse meio deve seguir padrões 

estabelecidos de atitudes, relações, formação, formas físicas, entre outras. 

 A normalidade está ligada à previsibilidade. A imprevisibilidade é anormal. 

E é interessante que a pessoa com deficiência busca, por exemplo, através de 

prótese, parecer normal. Essa busca está mais relacionada com o aspecto da 

normalidade do que a correção de uma situação física. 

 A sociedade, por não saber lidar com o diferente, acaba tendendo para o 

lado da imprevisibilidade. Classificam-se então os deficientes como pessoas 

anormais que fogem dos valores culturais que definem um indivíduo. “Os ambientes 

sociais estabelecem as categorias de pessoas que têm probabilidade de serem 

neles encontradas” (GOFFMAN, 1988, p. 11 – 12). 

 A diversidade humana apresenta-se como um ponto de partida e não 

como um problema que temos que resolver (COLÔA, 2007). Insere-se na educação 

social, participante da formação das identidades humanas com tendências 

classificatórias apontando características físicas, cognitivas, culturais, étnicas, 

sexuais. 

 E como lidar com as pessoas que não são socialmente classificadas 

como normais? 
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 Buscando uma resposta fundamentada em dados concretos, como 

proposta para uma explicação baseada em evidências, as ciências exatas refletem 

uma imagem próxima de nossa sociedade gerando algumas considerações 

primárias a respeito das diferenças. “Um atributo que estigmatiza alguém pode 

confirmar a normalidade de outrem, portanto ele não é [...] nem honroso nem 

desonroso” (GOFFMAN, 1988, p. 13). 

3.1 SOCIEDADE 

 A sociedade é formada de pessoas que têm necessidade umas das 

outras para continuar a espécie, buscar seus objetivos e realizar sonhos. É uma 

necessidade vital para o ser humano, que tem sua vida marcada, permeada, 

regulada por normas, sejam elas morais ou legais, objetivas ou subjetivas, explícitas 

ou implícitas. 

 Eizirik (2002, p. 73), a fim de compreender o que é a sociedade, aponta o 

poder enquanto conceito fundamental, referindo-se que este produz saber, gera 

discursos e práticas, constitui formas de subjetivação. Busca em Foucault elementos 

que apontam para a compreensão da constituição do sujeito contemporâneo e 

coloca que, para este autor, o sujeito não é uma substância que se constitui quando 

transcende a si mesmo através de sua atividade intencional (EIZIRIK, 2002, p. 91) e 

cita Foucault: “[...] o sujeito se constitui através de práticas de assujeitamento, ou, de 

uma forma mais autônoma, através de práticas de liberação, de liberdade [...] a partir 

certamente de um certo número de regras, estímulos, convenções que encontramos 

no meio cultural” (EIZIRIK, 2002, p. 91). Eizirik (2002, p. 88) coloca que o termo 

sujeito sustenta sua constituição no campo histórico e busca uma interpretação de 

Foucault, dizendo que o sujeito é formado pelas práticas que o constituem. 

 Os indivíduos com deficiências são vistos como “doentes” e incapazes 

que sempre estão em situação de desvantagem. Ocupam a posição de alvos da 

caridade popular e da assistência social e não de sujeitos de direitos sociais. Ainda 

hoje, constata-se a dificuldade de aceitação do diferente no seio familiar e social, 

principalmente nos casos de deficiências múltiplas e graves, que na escolarização 

apresenta dificuldades acentuadas de aprendizagem (BRASIL, 2002). 
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 O termo deficiência remete às idéias de falta, falha, carência, imperfeição, 

defeito, insuficiência (FERREIRA, 1999, p. 614). E o que seria isso que faz a ligação 

e que, ao mesmo tempo, produz repúdio a partir da imagem de deformação do corpo 

de muitos portadores de deficiência? Entende-se que uma pessoa com deficiência 

denuncia, com sua imagem, a imperfeição humana, na qual estamos todos 

incluídos. 

 “[...] a incapacidade do homem de ter uma experiência com sentido 

isolado das codificações do grupo social, a ordem nômica institucional ergue um 

escudo, para defendê-lo do supremo pânico da solidão e da desordem” 

(RODRIGUES, 2006, p. 25). 

 Pode-se considerar que a possibilidade do portador inscrever-se no social 

como sujeito requeira uma posição mais ativa, movida pelo desejo. Mas o desejo 

implica num endereçamento em direção a um outro, que poderá ou não acolhê-lo. 

 É interessante a relação que faz Foucault acerca da ligação do discurso 

com o desejo e com o poder. Traz uma contribuição da psicanálise, ao evidenciar 

que o discurso 

não é simplesmente aquilo que se manifesta (ou oculta) o desejo; é, 
também, aquilo que é objeto do desejo [...] o discurso não é simplesmente 
aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por 
que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar (FOUCAULT, 
1996, p. 10). 

 Não podemos deixar de pensar, a partir destas considerações, a questão 

do portador e seu lugar de esquecido, de excluído, no social. No dicionário encontra-

se, como uma das definições para a palavra portador, aquele que porta ou conduz, 

ou traz consigo, ou em si ou carregador (FERREIRA, 1999, p. 1612). Isso nos faz 

deslizar para a idéia de que o portador porta / carrega a dor. Mas de que dor se 

trataria? Talvez seja possível pensar na dor da existência. 

 Porém, todos compartilhamos desta mesma dor e, fazendo uso de uma 

expressão utilizada como referência aos portadores de deficiência, somos todos 

portadores de necessidades especiais, levando-se em conta nossas diferenças. 

 Frente ao excesso produzido por sua imagem, nos deparamos com o 

conceito de choque, desenvolvido por Benjamin e apresentado por Buck-Morss 

(1996). 
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 O choque implicaria na percepção dos estímulos excessivos e na 

necessidade do sujeito de encontrar defesas para proteger a psique do trauma do 

choque perceptual. O sistema sinestésico estaria dirigido a esquivar-se dos 

estímulos, encontrando saídas que provocam sua apatia. 

 Este enfoque nos faz pensar o lugar ocupado pelas pessoas que 

denunciam a fragmentação dos ideais de uma cultura, em nossa questão, do ideal 

de perfeição. A falta de igualdade ou semelhança tem-se esta como uma das 

possíveis definições para o termo diferença apóia-se, de modo fundamental, no 

plano da imagem, pois a imagem do outro (des) semelhante implicaria numa ruptura 

do ideal narcísico. 

 Frente ao excesso, é preciso proteger-se deste estímulo, afastando-o do 

campo de visão a fim de restaurar uma perfeição imaginária. Não teríamos, aqui, um 

argumento para pensar a exclusão? Estas questões lançam alguns desafios na 

construção de espaços de inclusão ao portador de deficiência, pois convoca a 

sociedade a lidar com suas dores, remetendo seus cidadãos à condição de seres 

faltantes, imperfeitos, incompletos. E isto não nos parece uma tarefa fácil, 

justamente numa época em que mergulhamos na cultura do narcisismo, expressão 

subjetiva da modernidade. Segundo Eizirik (2002, p. 45), esta imagem narcisista que 

foi abalada coloca a necessidade de sua reformulação, abrindo canais para a 

complexidade, a polifonia, a multiplicidade. 

 Visto o assunto numa ótica invertida, poderíamos nos perguntar, na 

relação do deficiente com a sociedade, que imagem lhe é retornada. Se, ao 

contrário, o que se encontra é uma defesa narcísica contra o choque da imagem de 

imperfeição, qual imagem retornaria ao portador diante do grande espelho, o olhar 

do outro? Se, de acordo com os significantes do discurso social, o que temos como 

valor é a imagem de um corpo perfeito onde as falhas precisam ser restauradas, 

qual o efeito subjetivo disso no sujeito portador? Talvez sua dor também precise ser 

anestesiada, a fim de preservar este ideal de perfeição e assegurar um modo 

possível de relação social, o que não deixa de impor suas conseqüências. 

 Vivemos num tempo em que, ao nos depararmos com os desafios da 

inclusão, o que passa pela convivência com as nossas diferenças, conforme Eizirik 

(2002), suas práticas precisam ser inventadas. 

 A sociedade, em todas as culturas, atravessou por várias fases referentes 

às praticas sociais. Primeiro, praticava-se a chamada inclusão social de pessoas 
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que, por causa das condições anormais, não lhe pareciam pertencer à maioria da 

população. Num segundo momento, dentro das instituições especializadas, 

desenvolve-se um atendimento segregado, passando posteriormente à prática da 

integração social adotando-se a filosofia da inclusão social para assim ocorrer a 

modificação dos sistemas sociais, não ocorrendo ao mesmo tempo para todos os 

segmentos populacionais (SASSAKI, 1997). 

 “Ao mesmo tempo, [...] a sociedade necessita dos fenômenos que rejeita, 

porque, por oposição, exprime-se positivamente por meio deles, numa expressão 

em que seus conteúdos adquirem sentido através do que repelem” (RODRIGUES, 

2006, p. 25). 

 Por conta do preconceito em relação à diferença, a inclusão torna-se 

difícil de ser empregada, produzindo estereótipos, estigmas e atitudes de exclusão 

para com os que apresentam algumas limitações, decorrente de suas deficiências 

reais ou circunstanciais. A sociedade os ignora ou exprime sentimentos 

paternalistas, protecionistas e caritativos. Esses sentimentos expressos submetem 

os indivíduos com deficiência a condições inferiores de direitos e de funções 

(PARANÁ, 2000). 

[...] meios de controlar as coisas anômalas, incertas, ambíguas, estranhas e 
intersticiais, [...] representam uma reação contra algo ameaçador. [...] 
quanto maior a reação, maior a evidência de que as coisas contraditadas 
são valorizadas socialmente (RODRIGUES, 2006, p. 25). 

 A marginalização social de pessoas com deficiência apresenta-se como 

uma forma explícita da dificuldade ou impossibilidade de participação do processo 

produtivo de sociedade, pois lhes é vedado o acesso ao mercado de trabalho e à 

educação (CORREA, 1990). 

Modernamente existe acentuada tendência a se encarar a vida social como 
um sistema no qual a razão de ser dos elementos que o constituem é 
significar; da mesma forma, considera-se que as relações entre esses 
elementos significantes são sempre produtoras de significação 
(RODRIGUES, 2006, p. 17). 

 O exercício da cidadania promove o respeito, o reconhecimento, a 

aceitação e a valorização das diversidades: étnicas, religiosas, culturais, sócio-

econômicas, lingüísticas, de capacidades, que conformam a composição dos 

grupamentos humanos de cunho democrático (PARANÁ, 2000; UNESCO, 2008). 
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[...] a atividade do espírito humano é a de um estruturador inconsciente que 
funciona como um ordenador do relacionamento entre o homem e o mundo 
[...] porque precisa determinar e sistematizar. [...] a cultura consiste na 
substituição do aleatório pelo organizado, assegurando [...] a existência do 
grupo humano como grupo (LÉVI-STRAUSS, 1965 apud. RODRIGUES, 
2006, p. 17 – 18). 

 Só haverá inclusão da pessoa com deficiência quando a sociedade for 

inclusiva, ou seja, realmente democrática, onde todos possam de forma igualitária se 

manifestar, nas diferentes instâncias de debate e de tomada de decisões da 

sociedade. Com o suporte que for necessário para viabilizar essa participação e 

promovendo igualdade de oportunidades, garantindo o acesso da pessoa com 

deficiência a essas oportunidades (ARANHA, 2001). 

 A integração do indivíduo com deficiência pouco ou nada exige da 

sociedade em termos de modificação de atitudes, de espaços físicos, de objetos e 

de práticas sociais. O problema está nas barreiras atitudinais, humanas, carregadas 

dos preconceitos e que fortalecem a exclusão (SASSAKI, 1997). 

 Ter direitos e anseios atendidos devem partir da necessidade de se viver 

em sociedade, uma vez que essa convivência garanta toda a liberdade de 

expressão, possibilitando o direito de viver como cidadãos. 

 Em contrapartida, se as diferenças nos fazem únicos, são as 

semelhanças que nos aproximam como elementos do grupo social. As semelhanças 

vividas no mais profundo do humano é que nos permitem desenvolver o sentimento 

de pertença. Nutre o desejo da pessoa de pertencer a instituições sociais com a 

família, a escola, a comunidade, o grupo de amigos e de colegas de trabalho, entre 

outros. Portanto, temos a necessidade de identificação e diferenciação 

(FIGUEIREDO, 2002). 

 A diversidade no meio social promove especialmente no ambiente 

escolar, o enriquecimento das trocas, dos intercâmbios intelectuais, sociais e 

culturais que ocorrem entre os sujeitos que nele interagem (DALAGASPARINA, 

2001). 

 A sociedade inclusive se fundamenta numa filosofia que reconhece e 

valoriza a diversidade, como característica inerente à constituição de qualquer 

sociedade (FARIAS, 2003; PEREIRA, 2007). 

 Uma sociedade aberta às diferenças é aquela em que todos são 

respeitados e reconhecidos nas suas diferenças 
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 “As formas de perturbação e desvio são função de cada sociedade e do 

tipo de equilíbrio em que se fundamentam” (RODRIGUES, 2006, p. 41). 

 Os ditos normais se acham no direito de apontar o dedo e julgar essas 

pessoas de acordo com os seus valores de normalidade. Assim cria-se uma 

expectativa sobre estas pessoas esperando um tipo de comportamento já 

programado. 

3.2 CURVA NORMAL 

 Observado a sociedade sob a ótica da ciência exata, especificamente na 

estatística, a normalidade é representada pela "distribuição normal". A distribuição 

de muitas estatísticas de teste é normal ou segue alguma forma que pode ser 

derivada da distribuição normal. Neste sentido, filosoficamente, a distribuição normal 

representa uma das elementares "verdades acerca da natureza geral da realidade", 

verificada empiricamente, e seu status pode ser comparado a uma das leis 

fundamentais das ciências naturais. 

 A forma exata da distribuição normal (a característica "curva do sino", 

figura 1) é definida por uma função que tem apenas dois parâmetros: média e desvio 

padrão. 
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Figura 1 - Distribuição normal. 

 

 A média é o centro da curva. A distribuição de valores maiores que a 

média e a dos valores menores que a média é perfeitamente simétrica, ou seja, se 

passarmos uma linha exatamente pelo centro da curva teremos duas metades, 

sendo que cada uma delas é a imagem especular da outra. 

 As extremidades da curva se estendem de forma indefinida ao longo de 

sua base (o eixo das abscissas) sem jamais tocá-la. (Portanto, o campo de variação 

da distribuição normal se estende de - infinito a + infinito). 

 Assim sendo, a curva apresenta uma área central em torno da média, 

onde se localizam os pontos de maior freqüência e também possui áreas menores, 

progressivamente mais próximas de ambas as extremidades, em que são 

encontrados valores muito baixos da média (à esquerda) ou escores muito altos (à 

direita), ambos os presentes em baixas freqüências. 

 Como em qualquer função de densidade de probabilidade a área sob a 

curva normal é 1, sendo a freqüência total sob a curva igual a 100%. Assim, a curva 

normal é uma distribuição que possibilita determinar probabilidades associadas a 

todos os pontos da linha de base. 
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 Portanto, tomando quaisquer dois valores pode-se determinar a 

proporção de área sob a curva entre esses dois valores. E essa área é o próprio 

valor da freqüência da característica que ela determina. 

 A denominação curva normal ou curva de Gauss (nome do matemático 

alemão que encontrou sua equação) explica-se precisamente através de estudos 

realizados sobre a distribuição dos erros de medida em torno de uma média. 

 A previsibilidade da curva normal (Gaussiana) permitiu o desenvolvimento 

de várias ferramentas estatísticas muito poderosas para estudar as variáveis que 

apresentam características normais. A média é uma dessas poderosas ferramentas. 

Descritiva e intuitiva. Essas ferramentas só se aplicam aos dados com distribuição 

Gaussiana. A média só pode ser usada no que é normal. 

 É uma curva matemática teórica que se baseia em dois parâmetros: a 

média e o desvio-padrão. Estes são elementos que determinam uma população em 

relação a uma característica qualquer, estudada e medida em integrantes dessa 

população. 

 Na Estatística, o termo população se refere mais ao conjunto de valores 

numéricos para estudar essas características, do que propriamente ao conjunto de 

indivíduos nos quais ela foi medida. Como na maioria das vezes não há a 

possibilidade de estudar a população, a investigação se faz a partir de subconjuntos 

do universo populacional que se chama amostra. 

 Os parâmetros, média e desvio-padrão, definem tanto a curva normal 

como a população de onde a amostra foi retirada. 

 Tanto a média como o desvio-padrão são valores constantes, sendo que 

a primeira define o ponto onde a curva normal atinge o seu ponto mais elevado, e o 

segundo define o lugar geométrico onde a curva normal muda de sentido, passando 

de côncava a convexa, ou vice-versa. 

 Alguns termos, também, só fazem sentido apenas à luz da estatística. 

"Significativo", por exemplo, é um termo estatístico. Dizer que a diferença entre duas 

pessoas é significativa é dizer que a alteração (aumento ou redução) nessa 

grandeza foi testada com uma probabilidade de erro conhecida, por exemplo, de 5%. 

 O mesmo pode-se dizer da normalidade. O termo "normal" certamente 

apareceu antes do seu significado estatístico, mas apenas na estatística ele se 

realizou plenamente. 



 42

 Com base nas definições anteriores, observa-se que a sociedade 

funciona da mesma forma. Nessa perspectiva, a matemática representa tudo em 

números e fórmulas e a estatística tenta explicar o mundo. A significância para 

representar a normalidade baseia-se em características normais através de uma 

ferramenta de tendência central, a média, que só pode ser utilizada no que é normal. 

Torna-se evidente que as pessoas que estão fora dessa realidade são classificadas 

como não normais, ou “anormais”, por nem sequer fazerem parte das análises tanto 

estatísticas como das representações sociais. 

 Numa visão estatística da sociedade (figura 2), o “diferente” estaria fora 

dos padrões médios da população, por isso a classificação da deficiência. Com isso, 

são excluídos da amostra para não descaracterizar a análise dos dados. Temos aqui 

o processo de exclusão, que numa visão mais ampla da sociedade, seriam as 

relações de preconceito, desigualdade e diferença. É o que acontece na estatística, 

onde os dados que fogem dos padrões normais são excluídos dos testes por 

apresentarem valores de não significância. 

 

 
Figura 2 - Representação estatística da sociedade. 

 



 43

 A questão é que o fato da curva normal ser paramétrica torna possível 

fazermos previsões. 

 Acordar, comer, beber, ir para o trabalho, ir para a escola, cantar, correr, 

subir escada, assistir um filme, ouvir uma música, voltar para casa, todas essas são 

atividades normais e justamente porque não mudam, são previsíveis. Existe 

significância. 

 Quando o indivíduo deixa de realizar qualquer uma dessas atividades 

tende à anormalidade, portanto, torna-se elemento causador dos desvios da média. 

Conseqüentemente excluído da população ou amostra. 

 De fato é o que acontece na sociedade. Existe o padrão, o modelo de 

indivíduo com características e atributos definidos. As diferenças que ocorrem a 

partir desse modelo, por exemplo, cor de cabelo, estatura, peso, idade, sexo e 

outras, são atributos que contribuem para o desvio em relação ao padrão 

estabelecido. 

 São atributos que, mesmo com suas diferenças, ainda pertencem ao 

grupo da normalidade. A falta de um deles promove a exclusão, ou seja, há um 

distanciamento muito grande dos valores médios, tais como, não andar, não 

enxergar, não ouvir entre outros. 

 O mesmo ocorre com a pesquisa científica, onde tenta explicar os 

fenômenos através da estatística tendendo a trabalhar com resultados médios, com 

aquilo que já se conhece, e acaba utilizando a matemática para justificar tais 

fenômenos. Os atributos que não fazem parte ou se distanciam desse conjunto 

homogêneo são excluídos das análises. 

3.3 IMAGINÁRIO DA DEFICIÊNCIA FÍSICA 

 Vivemos num período de normas, em que “a sociedade estabelece os 

meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como comuns e 

naturais para os membros de cada uma dessas categorias” (GOFFMAN, 1988). 

Essas categorizações são naturalizadas de forma a tornarem-se inquestionáveis, 

como se não fossem resultado de uma construção. 
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 Sendo assim, o convívio em sociedade representa uma classificação de 

categorias que devem ser preenchidas para que a relação entre os indivíduos seja 

normal. É como se as pessoas já se conhecessem pelo simples fato de se 

enquadrarem em determinadas características (previsibilidade) comuns entre os 

seres humanos. Com isso, a relação social acontece sem a atenção ou reflexão 

particular. 

 “[...] quando um estranho nos é apresentado, os primeiros aspectos nos 

permitem prever a sua categoria e os seus atributos, a sua ‘identidade social’ [...]” 

(GOFFMAN, 1988, p. 12), transformando-a em expectativas normativas, exigências 

que devem ser preenchidas e provavelmente nele encontradas. 

 Caso um estranho apresente evidências de que tem um atributo diferente, 

desviante, de outros que se encontram numa mesma categoria, neste momento, 

deixamos de considerá-lo normal. É o que Goffman define como estigma, “uma 

discrepância entre a identidade social virtual”, relacionada ao caráter que impomos 

ao indivíduo através de um retrospecto em potencial, “e a identidade social real”, 

atributos e categoria que de fato o indivíduo prova possuir (1988, p. 12). 

 Nesse processo de categorização existe a possibilidade de 

reclassificação do indivíduo, pois nem todos os atributos indesejáveis estão em 

questão, podendo o mesmo ser positivamente avaliado recolocando-o numa 

categoria diferente. 

 Portanto, Goffman (1988, p. 13) utiliza o termo estigma “em referência a 

um atributo profundamente depreciativo”. 

 O autor ainda classifica o termo estigma em condição de desacreditado e 

desacreditável. No primeiro, quando o estigmatizado possui característica já 

conhecida ou evidente; no segundo, ela não é nem conhecida e nem perceptível. 

 Essa classificação aponta três tipos de estigmas diferentes: as 

deformidades físicas; culpa de caráter individual e tribais; de raça, nação e religião. 

 Qualquer que seja a classificação do estigmatizado, todas apresentam as 

mesmas características sociais. 

 “[...] um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação 

social quotidiana possui um traço que pode-se impor à atenção e afastar aqueles 

que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus” 

(GOFFMAN, 1988, p. 14). 
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 Diante desse aspecto, acredita-se que alguém com estigma não seja 

totalmente humano. É como se o indivíduo desviante fosse encarado, a partir de 

uma perspectiva médica, como “são” do “não são” ou do “insano” (VELHO, 2003). 

 Em conseqüência, surgem as discriminações, os preconceitos, criando 

tentativas de explicar a inferioridade de outrem. 

 Os que se afastam dessas expectativas particulares, característica 

diferente da que prevemos, são chamados de normais. 

 Dentro das categorias que são criadas no processo de normatização, a 

categoria da deficiência se encontra no limite da naturalização, que visa tornar 

inquestionável sua origem orgânica. Sua percepção, não necessitaria, então, de 

maiores saberes do que os do senso comum, já que a diferença está estampada no 

rosto e no olhar das pessoas. 

 Ao mesmo tempo, essa facilidade de percepção desculpa os cidadãos 

que se consideram normais pela exclusão desses grupos categorizados. Acredita-se 

que é preciso ter conhecimento técnico, acumulado pela pedagogia especial, pela 

psicologia, pela medicina etc., para lidar com essas pessoas, tão facilmente 

identificáveis. 

 De acordo com Davis, "o problema é a forma como a normalidade é 

construída para criar o 'problema' da pessoa com incapacitação". Com isso, "o 

discurso sobre a incapacitação não pode ser pensado de forma separada do modo 

como a normalidade é produzida" (apud SILVA, 1997, p. 7). 

 Naturalmente o problema existe quando se generalizam dificuldades e 

necessidades, a partir de um único exemplo. É óbvio que existem algumas 

dificuldades em comum dentro de um determinado tipo de deficiência e mesmo entre 

várias deficiências, mas estes não se apresentam sempre da mesma forma nem ao 

mesmo nível. Quando o objetivo é criar medidas políticas de apoio, estes pontos 

comuns têm necessariamente que ser encontrados, para prever todo um conjunto de 

situações. Contudo, quando se trata de informar, é importante não abordar uma 

situação como se ela fosse totalmente representativa de todas as outras. 

 Apesar de ser difícil especificar todas as situações, em função dos limites 

de tempo e espaço que são concedidos para esse trabalho, é importante salientar 

sempre a idéia de que cada caso é um caso diferente. Assim, sabemos todos que as 

dificuldades ao nível físico conduzirão a limitações na mobilidade, mas a forma como 

isto se verifica na vida de cada um dependerá muito da mobilidade que ainda lhe 
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resta, do apoio social que tem para fazer diante dessas dificuldades, e de todos os 

outros fatores que fazem variar as condições de vida de todos os seres humanos: 

fatores socioeconômicos, educativos, o contexto cultural, fatores da própria 

personalidade, etc. A mesma idéia se aplica, naturalmente a todos os outros tipos de 

deficiência. 

3.4 EMPREGABILIDADE E LEGISLAÇÃO 

 A Constituição de 1988 trouxe normas de proteção e garantias de sua 

integração, como na acessibilidade a edifícios e transportes. E a Lei nº 7.853/1989 

disciplinou sua proteção e integração social e que traz o modelo geral de garantias 

às pessoas portadoras de deficiência. Nesta norma infraconstitucional, ou seja, 

normas legais hierarquicamente inferiores (leis, decretos, portarias), constam 

garantias na área da educação, da saúde, da formação profissional e do trabalho, na 

área de recursos humanos, das edificações e criminalização do preconceito. 

Podemos dizer que são direitos constitucionais da pessoa portadora de deficiência: 

a "proibição de qualquer discriminação no tocante ao salário e critérios de admissão 

do trabalhador portador de deficiência" (art. 7º, XXXI). 

 Numa sociedade inclusiva deve ser destacado, aqui, o direito ao trabalho.  

 Dessa forma, a garantia ao acesso no mundo do trabalho exige que os 

preceitos do desenho universal, espaços internos e externos, mobiliário, 

equipamentos e rotinas de trabalho das empresas, sejam adotados, estabelecendo 

requisitos que devem ser seguidos nas edificações para que os trabalhadores com 

deficiência possam ser incorporados à força de trabalho. 

 O desenho universal propõe que os espaços sejam projetados de forma a 

atender ampla gama da população, considerando as variações de tamanho, sexo, 

peso, ou diferentes habilidades ou limitações que as pessoas possam ter. 

 Esse conceito preconiza que uma cidade deve ser acessível a qualquer 

pessoa desde o seu nascimento até sua velhice, ou seja, as cidades devem ser 

acessíveis a todos (PRADO, 2007). 

 Esses espaços devem permitir várias maneiras de serem usados ou 

explorados, e devem estar providos de elementos construídos únicos ajustáveis, ou 
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múltiplo-complementares, de forma que o conjunto esteja adequado a algum tipo de 

necessidade ou característica do usuário (GUIMARÃES, 1995). 

 O caminho traçado por esses elementos construídos definirá por si só 

uma rota acessível, não importando qual seja o desenho desta, cada um a traçará 

da forma que lhe convier. 

 Outro princípio pretende fazer com que as pessoas despendam o mínimo 

possível de energia, atingindo um conforto ao vivenciar os ambientes. 

 Esse conforto pode ser medido através da relação do indivíduo com o 

ambiente em que ele vive. Quanto menor for o grau de dependência das pessoas 

para usufruir dos espaços, maior será o seu conforto. 

 A funcionalidade do espaço edificado permite a compensação das 

limitações, pois transformam elementos materiais em natural prolongamento do 

corpo, como instrumentos ainda mais fortes e precisos do que os olhos, pernas e 

mãos (GUIMARÃES, 1995). 

 A sociedade, da qual todos fazem parte, da qual somos célula integrante, 

não deve resumir-se a elementos de inclusão ou exclusão. Nós todos somos a 

sociedade e as várias comunidades que a compõem são partes diferentes entre si, 

mas igualmente importantes e de expressão única. 

 Uma conquista importante nessa direção foi a adoção de uma ação 

afirmativa (medidas de compensação das desvantagens sofridas pelas pessoas 

historicamente excluídas da sociedade), em dezembro de 1989, através do Artigo 

91, da Lei nº 8.213, que prevê uma cota de 2 a 5% de pessoas com deficiência 

trabalhando nas empresas com mais de 100 funcionários. Esta lei mudou e continua 

mudando o cenário brasileiro no que diz respeito às pessoas com deficiência em 

relação ao trabalho. 

 Partindo da premissa de que os direitos das pessoas com deficiência são 

os mesmos de qualquer outro cidadão, as empresas devem primar pelo respeito ao 

princípio constitucional do valor social do trabalho e da livre iniciativa, para a 

implantação da cidadania plena e a dignidade do trabalhador com ou sem 

deficiência (art. 1º e 170 da CF/88). Nessa dinâmica, a contratação de pessoas com 

deficiência deve ser vista como qualquer outra, eis que se espera do trabalhador 

nessas condições profissionalismo, dedicação, assiduidade, enfim, atributos que são 

constitutivos ou uma característica essencial de uma pessoa a qualquer empregado. 
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Não se quer assistencialismo, e sim oportunidades (CERIGNONI; RODRIGUES, 

2002; SIT, 2007). 

 A Constituição Federal afirma que todos são iguais perante a lei. Essa 

afirmação não é excludente da medida afirmativa de que se cuida. Trata-se de 

promover de fato a igualdade real entre as pessoas a partir do pensamento de que a 

verdadeira igualdade consiste em se tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais, na justa medida da desigualdade. 

 No Brasil, atualmente, existem cerca de 37 milhões de pessoas com 

deficiência. Essas pessoas, porém, não circulam nas ruas, nas escolas comuns, nos 

locais de lazer e cultura e muito menos têm acesso ao trabalho. Está na hora de se 

reverter esse quadro. Os problemas que daí decorre refletem-se na baixa 

escolaridade desse grupo, grande dificuldade de inserção social, de constituição de 

vínculos familiares para além dos lares paternos e maternos. Esse muro institucional 

pode e deve ser rompido por meio do comprometimento de todos (SIT, 2007). 

 As empresas devem, assim, cumprir a lei em questão, esforçando-se para 

implantar programas de formação profissional, tornando menos rígidas as exigências 

genéricas para a composição de seus quadros, de modo a, objetivamente, abrir suas 

portas a esse grupo social em evidente estado de vulnerabilidade. 

 As organizações detêm um conhecimento acumulado há décadas acerca 

das potencialidades das pessoas com deficiência e dos métodos para sua 

profissionalização. Recente alteração legal (Lei nº 11.180/2005) possibilita a 

formalização de contratos de aprendizagem para pessoas com deficiência, sem 

limite máximo de idade, sendo possível a combinação de esforços entre as 

empresas e as instituições mencionadas (Lei nº 10.097/2000) (SIT, 2007). 

 Chega-se, assim, à conclusão de que as ações afirmativas contêm 

elementos concernentes à compensação, à mobilização de grupos privados, à pró 

atividade do Estado na direção dessa compensação e à materialização da igualdade 

real, concreta, objetiva. 

 

[...] as ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas 
públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, 
concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero e de 
origem nacional, bem como para corrigir os efeitos presentes da 
discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização do 
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ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a educação 
e o emprego (GOMES, 2001, p. 40). 

 

 Apesar das leis e toda uma discussão jurídica acerca do assunto, o 

atendimento ao deficiente, no que diz respeito à garantia de seus direitos, às suas 

necessidades específicas e à preparação da sociedade para uma convivência com a 

diversidade, ainda há um caminho longo a se percorrer. A legislação garante 

inúmeros direitos, mas ainda não são cumpridos em sua totalidade, promovendo 

ainda a exclusão e preconceitos pelo fato de que a lei na muda a realidade social, 

não conscientiza as pessoas (CERIGNONI; RODRIGUES, 2002). 

 “O respeito à diversidade terá conseqüências positivas para as pessoas 

com deficiência na medida em que as corporações assumirem o compromisso de 

trazer para o seu interior a valorização das diferenças” (PAULA; BUENO, 2008). 

 É preciso deixar claro que não se trata de um ato de caridade que o 

Estado ou as pessoas devem em relação a alguns dos membros da sociedade. Ao 

contrário. A pessoa portadora de deficiência - qualquer que seja ela, motora, 

sensorial, intelectual - essa pessoa é inteira, no que diz respeito à dignidade e 

direitos. 



 50

4 METODOLOGIA E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 O desenho metodológico, apresentado nesse capítulo, está divido nas 

seguintes seções: a natureza da pesquisa, os professores participantes, o 

pesquisador, procedimentos de coleta de dados e entrevista. Por último, 

apresentamos os procedimentos de análise. 

 
A NATUREZA DA PESQUISA 

 

 A presente investigação é um estudo qualitativo cuja intenção é explorar 

as possibilidades de inclusão profissional de deficientes físicos (com dificuldades de 

locomoção) em ocupações altamente qualificadas. 

 Como um dos principais objetivos da pesquisa qualitativa é “aproximar” o 

pesquisador dos possíveis entendimentos da realidade, utilizamos, para tanto, um 

instrumento de coleta de dados para chegar mais perto da perspectiva do autor. Em 

outras palavras, nosso paradigma de pesquisa busca a diversidade de estratégias 

utilizadas para vencer as barreiras que o meio social impõe. 

 
OS PROFESSORES PARTICIPANTES 

 

 Os participantes são professores com deficiência física (com dificuldades 

de locomoção) do ensino superior particular das mais variadas disciplinas e 

segmentos. 

 

O PESQUISADOR PARTICIPANTE 

 

 Nesta pesquisa, o pesquisador foi participante. Não buscou somente 

compreender o fenômeno investigado, buscou, também, interagir com os 

participantes da pesquisa durante as entrevistas, o que possibilitou uma maior 

abertura entre todos os envolvidos. Alguns professores-participantes já tinham 

algum tipo de relação com o pesquisador-participante, o que, não necessariamente, 

facilitou o curso da pesquisa, mas facilitou a aceitação e aplicação. 
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PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS E ENTREVISTAS 

 

 Segundo Fontana e Frey (2000), a entrevista é uma das formas mais 

comuns e poderosas de tentarmos entender o homem visto que a linguagem está 

intimamente ligada ao pensamento; trata-se, portanto, de tarefa difícil visto que ela 

não é uma forma neutra de coletar dados, mas uma atividade interacional entre dois 

seres sócio-históricos que vão se construindo e construindo o discurso na e pela 

interação verbal. O objetivo da entrevista é buscar um entendimento maior de uma 

dada situação muito mais do que explicá-la. 

 Acreditamos que entrevistas sejam “textos negociados” na interação entre 

o entrevistador e o entrevistado e, que, desse modo, haja sempre espaço para o 

inesperado. Cabe lembrar que há sempre uma tendência do entrevistado em dar a 

resposta que julga mais adequada ao contexto da entrevista; no entanto, a 

vantagem oferecida por essa prática é, como colocou Kleiman (2005, p. 37),  

 
[...] justamente a possibilidade de explorar a situação de interação para 
favorecer elaborações mais ricas por parte dos informantes, avançando em 
relação à superficialidade que normalmente caracteriza respostas dadas a 
um questionário fechado. 

 

 Outro ponto positivo em relação à entrevista é que ela possibilita, aos 

professores, por meio do processo de rememoração, refletirem a respeito de suas 

marcas (positivas e negativas). Isto é, a partir da realização das entrevistas, ao 

ceder seus depoimentos que se ancoram no olhar para o seu passado e o seu 

presente, acabam se enredando na sua própria formação. 

 O trabalho de Chen (2007) resume duas categorias de entrevistas, a 

saber, aberta e estruturada, apontando as vantagens e as desvantagens de cada 

uma delas. 

 Nesta dissertação, as entrevistas semi-estruturadas foram delineadas 

considerando-se os eixos temáticos: trajetórias no ensino básico, acesso e 

permanência no ensino superior, acesso ao mercado de trabalho, acesso e atuação 

como professor de ensino superior, inclusão sob a ótica dos sujeitos. 

 Diferentemente das entrevistas estruturadas (structured interviews) - que 

são muito objetivas e não permitem improvisos ou colocações por parte do 

entrevistado – e das entrevistas abertas (open-ended interviews) – que não 
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fornecem estruturas para a resposta, a entrevista semi-estruturada permite que as 

perguntas gerem respostas variadas, com um gasto menor de tempo, mantendo o 

foco nas questões relevantes para a investigação. 

 O processo de entrevistas, gravadas e transcritas, durou 

aproximadamente dois meses – de meados de junho à início de agosto de 2008. As 

entrevistas também foram realizadas dentro do espaço escolar, durante o turno de 

trabalho do professor com duração média de uma hora. 

4.1 O PROFESSOR COM DEFICIÊNCIA FÍSICA 

 O professor é “um ser unitário, entretecido pela trajetória pessoal e 

profissional [...]” (ISAIA, 2000, p. 21), sendo a presente pesquisa a motivação frente 

minha trajetória formativa, pessoal e profissional. 

 

PROFESSOR FREDERICO KAUFFMANN BARBOSA 

 

A DEFICIÊNCIA 

 

 Tenho deficiência física diagnosticada Distrofia Muscular de Cinturas Tipo 

2A (DMC2A). Os primeiros indícios da doença surgiram na pré-adolescência com o 

encurtamento dos tendões. Na época meus pais observaram que eu estava pisando 

apenas com as pontas dos pés. Passei por um ortopedista e foi constatado o 

encurtamento dos tendões e que necessitaria de uma cirurgia para correção da 

forma como eu pisava, e também, não causar problemas mais graves na coluna. 

 Após a cirurgia, os sintomas específicos da deficiência começaram a se 

manifestar, de forma lenta, como desequilíbrio, quedas constantes, falta de força 

para subir escadas e levantar-se do chão e cadeiras, entre outras. 

 A partir desse momento iniciou-se a maratona de médicos em busca do 

diagnóstico. Nessa fase o diagnóstico foi Atrofia Espinal Progressiva. Observei que 

era uma classificação genérica para as deficiências com essas características. Só 

recentemente, algo em torno de 4 a 5 anos atrás é que fiz o exame de DNA no 
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Centro de Estudos do Genoma Humano, coordenado pela Doutora Mayana Zatz, 

onde fechou-se o diagnóstico como DMC2A. 

 Durante o desenrolar da doença percebia a preocupação de meus pais 

em proporcionar um desenvolvimento social, escolar, de maneira natural como se eu 

não tivesse a deficiência. Isso ajudou e muito na minha educação e formação para 

as atividades que hoje realizo. Aliás, tenho uma dificuldade muito grande em falar 

sobre deficiências pelo fato de nunca me ver assim. Não que eu tenha fechado os 

olhos como forma de querer esconder algo, ou alguma deformidade. Eu me vejo 

igual a qualquer outro ser humano, com certas limitações físicas que não me 

impedem de realizar as tarefas do cotidiano, seja de forma individualizada, ou com o 

auxílio de terceiros. 

 

TRAJETÓRIAS NO ENSINO BÁSICO 

 

 Na fase escolar, quando do surgimento da deficiência e talvez pela 

naturalidade de encarar as transformações “radicais” do corpo, vencia os obstáculos 

com os recursos que dispunha no momento, sejam escadas, cadeiras, banheiros, 

entre outros. 

 Inclusive os colegas sempre se prontificaram em ajudar não com 

intenções de caridade ou dó, e sim com o querer estar junto, promover a 

participação das atividades pela pessoa e não pela deficiência. 

 Na época não se falava em inclusão e agradeço aos meus pais em 

proporcionar a minha educação escolar numa escola que hoje chamamos de 

normal.  

 Já na fase do antigo colegial, e com as dificuldades em estágio mais 

avançado, percebi por parte da escola uma preocupação em proporcionar acessos 

mais facilitados aos ambientes e salas de aula. Chegaram a construir duas salas no 

térreo para pessoas que apresentavam qualquer dificuldade em subir escadas. Isso 

engloba não só os deficientes, mas também acidentados ou outra dificuldade de 

locomoção. Mas apenas acessibilidade física. Aliás, na minha trajetória escolar não 

vi e nem estudei com outro deficiente. Talvez um indício de que na época as famílias 

escondiam ou excluíam seus filhos do convívio normal. 
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ACESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR 

 

 Na época de vestibular, senti mais de perto as dificuldades das 

faculdades em receber um deficiente. Antes mesmo da inscrição aos exames, 

telefonava para cada uma das universidades para saber a respeito da 

acessibilidade. 

 Confesso que fiquei horrorizado quanto às respostas. Algo como: 

“infelizmente não aceitamos alunos com esse problema”; “as salas são todas no 

primeiro andar, e como a casa é antiga ficará difícil de locomover-se”; “não sei como 

ajudar”; entre outras. Respostas essas que me distanciavam cada vez mais de um 

sonho em me formar profissionalmente. Mas, apenas uma, me chamou a atenção, 

inclusive indicada pelos professores da escola, pelo fato do prédio ser um antigo 

hospital, conseqüentemente com rampas de acesso por conta da movimentação de 

macas e cadeiras de rodas. Entrei em contato com a faculdade e o acesso foi 

confirmado. Tendo apenas essa “luz no fim do túnel” inscrevi-me no vestibular. 

 Fiquei maravilhado e, talvez pela negativa das outras instituições, agarrei 

essa oportunidade com toda minha força. 

 Naquela época eu andava com muita dificuldade e no dia a dia das aulas 

precisava subir três andares através de rampas internas no prédio. No começo eu 

nem percebia o esforço exigido, pois estava realizando meu sonho de fazer 

faculdade. Foram três anos e meio subindo e descendo as rampas. Até hoje não 

acredito como consegui tal proeza. Sim, porque as rampas eram bem íngremes e 

sem nenhuma barra de apoio. Apenas o ombro de alguém que me acompanhava 

nessa jornada. 

 Além dessa batalha diária, havia professores que adoravam mudar de 

sala para não terem que escrever novamente a matéria no quadro. Tudo bem que 

não existiam os recursos que hoje temos, por exemplo, projetor multimídia, entre 

outros. Mas minha dificuldade em andar, tornava complicada a locomoção de uma 

sala para outra. Mesmo com a ajuda dos amigos, eu ficava extremamente 

preocupado em cair. Com o tempo, os professores foram entendendo minha 

dificuldade e não realizavam mais as trocas de sala. 

 Relato todos esses detalhes para mostrar que havia uma preocupação 

por parte da instituição em tentar promover um acesso normal para um aluno, na 

época único, com deficiência, em suas dependências. 
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 No último semestre do curso um novo campus foi inaugurado: quatro 

prédios e todos, para minha felicidade, com elevadores. O que me intrigava é que 

mesmo com elevadores, para entrar no prédio existia um lance de escadas. 

 Sem precisar me manifestar a respeito, o reitor autorizou minha entrada 

em carro pela rampa da garagem, que dá acesso ao pátio central do campus. Com 

isso, pude terminar sem nenhum problema minha formação profissional. 

 Como as atividades já estavam seguindo certa rotina quanto às 

facilidades encontradas no ambiente escolar, logo após a graduação ingressei no 

curso de pós-graduação “lato sensu” com o propósito de dar continuidade ao meu 

trabalho de conclusão de graduação. 

 Não havia necessidade de me preocupar com a acessibilidade, pois já 

estava familiarizado com os espaços. Foram mais quinze meses de curso e mais 

uma etapa finalizada sem problemas aparentes de acessibilidade. 

 

ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO 

 

 Após a especialização, o professor de metodologia da pesquisa, também 

coordenador dos cursos de pós-graduação da instituição, convidou-me para 

ministrar aulas no mesmo curso em que me formara. 

 Nesse momento, eu trabalhava na empresa da família com vistas a dar 

continuidade no processo de sucessão familiar, pois era algo que sempre vislumbrei. 

Aliás, minha formação profissional tinha esse objetivo. 

 Mas como as aulas seriam ministradas a noite, aceitei o convite. 

 

ACESSO E ATUAÇÃO COMO PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 

 

 Iniciei a docência na pós-graduação “lato sensu”. Lembro-me como se 

fosse hoje, e me perdoe talvez o desvio do texto, foi no dia dezessete de março de 

mil novecentos e noventa e nove, data em que o país sofreu com o maior blecaute 

da história. Fato esse que já demonstrou indícios de que havia a necessidade, por 

parte dos funcionários e outros professores que estavam presentes no dia, de uma 

formação voltada para lidar com o deficiente. Eu estava no terceiro andar do prédio, 

não havia elevadores funcionando. Literalmente, depois de muita conversa “técnica” 

fui carregado até o andar térreo. 
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 O mais intrigante foi que em nenhum momento me perguntaram sobre 

como deveriam agir perante a esse obstáculo. 

 O convite para docência foi o ponto de partida para uma experiência que 

jamais havia objetivado, mas que vinha ao encontro com uma série de questões 

pessoais sobre a deficiência e como aconteceriam as relações no ambiente escolar, 

agora “estando” professor. E, até hoje trabalho na mesma instituição de ensino onde 

obtive minha formação profissional.  

 Retomando o convite, no momento fiquei assustado porque nunca 

imaginei entrar em sala de aula como professor. E lembro-me bem que o primeiro 

pensamento foi referente à deficiência. 

 Fiquei imaginando como me locomover em sala de aula, como escrever 

na lousa, como seria a dinâmica com os alunos e mil outros pensamentos. 

 Com a proposta de vencer novos desafios acadêmicos e físicos, aceitei o 

convite, até porque a pessoa que estava me convidando sabia das minhas 

limitações e com certeza, de alguma forma, promoveria um ambiente favorável para 

as aulas. 

 Na semana seguinte estava eu entrando em sala de aula pela primeira 

vez como professor. Foi uma semana de milhões de dúvidas não só pela função a 

desempenhar, conteúdos programáticos, planos de aula, mas também em como 

ministrar as aulas se, nessa época, eu ainda andava, mas não conseguia me 

levantar de uma cadeira. A deficiência havia avançado mais um pouco. 

 Entrava na sala de aula apoiado a alguém, sentava e ficava na cadeira do 

professor até o término da mesma. Nesse momento, a classe ficava muda. Só 

observavam meus movimentos. Na primeira aula, o secretário do curso de pós-

graduação entrou na sala para montar o projetor multimídia para que eu pudesse 

ministrar minha aula. Fiquei contente com essa possibilidade, que me abria um 

leque maior de recursos didáticos. O ápice do nervosismo aconteceu quando o 

secretário me perguntou se precisava de mais alguma coisa. Como já estava tudo 

certo ele se retirou da sala desejando-me uma boa aula. 

 Nesse momento era eu contra vinte e três alunos. Contra, porque a 

sensação era que eu estava num lugar errado na hora errada. Algo assim. 

 Comecei apresentando meu plano de aula como todo professor iniciante, 

com mil explicações e objetivos. Mas percebia que todos estavam com uma feição 
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de interrogação. Parecia que nada que falara estava entrando nos ouvidos daqueles 

olhos curiosos. 

 Após o detalhamento do programa, até para quebrar um pouco aquele 

clima, perguntei se alguém havia entendido o programa. Para minha surpresa não 

haviam prestado atenção na minha fala. Percebi que o “problema” causador daquele 

ambiente era eu, ou melhor, minha deficiência. 

 Nesse momento, para saciar as dúvidas que estavam estampadas nos 

rostos dos alunos comecei a falar sobre minha deficiência. Fui detalhando o início 

das transformações no corpo, as debilidades etc. 

 Naquele ambiente onde só eu falava, vozes começaram a surgir. A aula 

passava a ser sobre minha deficiência e não sobre o programa da disciplina. Essa 

técnica eu devo ao meu professor de didática dessa mesma pós-graduação, que me 

fez, ainda no curso, dar uma aula falando sobre minha deficiência. Foi uma 

experiência maravilhosa e iniciante, pois eu nunca havia falado sobre o assunto 

publicamente. 

 Vencida a curiosidade dos alunos, pudemos começar a falar sobre o 

programa da disciplina. Parece-me que foi mais produtivo dessa forma pelo vínculo 

de igual para igual que ficou promovido no ambiente. Aliás, até hoje adoto essa 

postura e sempre percebo essa relação igualitária. É como se o professor, alguém 

que está distante dos alunos, por um padrão que a sociedade impõe, fosse 

“rebaixado” ao nível dos alunos através de uma exposição pessoal significativa para 

ambos. Da mesma forma que abro minha vida pessoal quanto à deficiência, os 

alunos acabam se identificando e despertando atitudes que eles mesmos não 

sabiam possuir. 

 No ano seguinte, mais um convite surgia para aulas na graduação. Já 

estava familiarizado com o ambiente, mas ainda principiante em docência. Aceitei 

mais esse desafio. 

 Mas a deficiência avançara e as minhas pernas já não estavam 

respondendo. Existia uma resistência muito grande em utilizar cadeira de rodas. 

 Hoje dou risada sobre isso, mas é estranho uma pessoa com deficiência 

física não aceitar uma cadeira de rodas. A sociedade nos impõe esse pensamento: 

“o cadeirante é uma pessoa deficiente, incapaz”. Os fisioterapeutas logo avisaram 

que seria um caminho sem volta. Ou a cadeira de rodas ou andar. Penso de outra 

forma, ou viver excluído ou ter qualidade de vida, liberdade. 
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 Comprei minha primeira cadeira de rodas. 

 Ao chegar à faculdade com o novo veículo escutei negativas de todos os 

lados. Parecia que eu havia feito a maior besteira do mundo. Mais uma barreira para 

ser vencida: a representação negativa que as pessoas têm de um cadeirante. 

 A cadeira de rodas é uma liberdade em todos os aspectos. É o 

cumprimento de nossa Constituição Brasileira no direito que temos de ir e vir. 

 Mas agora o mundo passa a ser visto da cintura pra cima. Interessante 

essa percepção, pois o cadeirante, que já carrega da sociedade uma série de 

preconceitos, passa a ter uma posição literalmente inferior aos pisantes. É como se 

confirmássemos as negativas por estarmos em posição abaixo do normal. O nosso 

olhar passa a ser de baixo para cima. 

 Com isso, toda uma dinâmica que envolve o andar sentado começa 

surgir. Por exemplo, banheiro. Como proceder para utilizar o vaso sanitário, tomar 

banho. Um mundo desconhecido aparece pelo simples fato de ficar sentado. 

 Na faculdade, até então nunca havia me atentado para esses detalhes. 

No momento em que fui ao banheiro. Como fazer se não há banheiros adaptados? 

 Solicitei ao reitor que providenciasse as modificações necessárias, não só 

para as minhas necessidades, mas para possíveis alunos deficientes físicos 

cadeirantes. 

 Apenas fazendo um desvio do assunto, lembro-me da famosa pirâmide de 

Maslow, que apresenta as necessidades do ser humano como pessoa e profissional. 

A base dessa pirâmide é o suprimento das necessidades fisiológicas. É o que 

mantém o princípio das atividades dos seres humanos. 

 Esse quesito banheiro, realmente faz jus a essa pirâmide. Não há como 

ficar num ambiente, por horas e horas, com a preocupação de não ter um local 

adaptado para suprir as necessidades fisiológicas. 

 Esse episódio pode parecer algo simples, mas foi o início de uma ótica 

diferente e negativa da instituição quanto à pessoa com deficiência física. 

 Até porque, numa estrutura de quatro prédios, com inúmeros banheiros, 

apenas um, no térreo, prédio três, tem um espaço adaptado para pessoas com 

deficiência física. E, no banheiro feminino, o espaço adaptado não tem porta, pois 

até o ano retrasado não havia alunas com essas necessidades. Hoje, temos uma 

aluna cadeirante. Mas ainda, mesmo por imposição através de visitas do MEC para 

reavaliação dos cursos, não aumentaram a quantidade de banheiros adaptados 
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exigidos por lei e muito menos colocaram porta no espaço adaptado do banheiro 

feminino. Algo que deixa a aluna extremamente constrangida em usar o referido 

espaço. 

 Elevadores, bebedouros, escadas, várias são as modificações 

necessárias para o deficiente poder usufruir de um espaço acadêmico. Não 

respeitando a legislação e enxergando como despesa, a faculdade não realizou tais 

alterações. 

 Até mesmo para cumprir a lei quanto à empregabilidade e evitar 

transtornos legais quanto ao assunto, eu e mais dois professores deficientes tivemos 

que assinar um documento comprovando nossas deficiências. Isso evita a 

fiscalização por parte do governo, mas confirma um processo de exclusão. 

 O mundo a partir da cintura nos abre uma série de observações e lutas 

para tentarmos viver numa sociedade normal. 

 Em 2000 ingressei no curso de Mestrado em Educação na mesma 

universidade em que leciono. Optei pela linha de pesquisa Informática na Educação, 

pois vislumbrava diante de minhas dificuldades físicas, a utilização do computador 

como aliado às minhas atividades como professor. Desenvolvi uma ferramenta 

chamada Sistema de Avaliação, Controle e Apoio Didático (SACAD) que tem a 

finalidade, em linhas gerais, de gerar, aplicar e corrigira avaliações em sala de aula 

através do computador, bem como controlar o diário do professor, por exemplo, 

conteúdo das aulas, freqüência dos alunos, entre outros, mas também proporcionar 

a devolutiva das avaliações como proposta de reaprendizagem através dos erros. 

Foi uma atividade muito gratificante e pudemos contar com a colaboração de quase 

todos os alunos em disciplinas específicas servindo de amostra para as análises da 

ferramenta. Dessa época até os dias de hoje ainda mantenho pesquisas nessa área 

sempre buscando novas formas de utilização do sistema. 

 Foi quando, em novembro de 2006, uma colega de trabalho, que sempre 

me acompanhou e colaborou nas pesquisas e desenvolvimento do SACAD, me 

mostrou o site da Universidade Metodista de São Paulo, que na época estava com 

as inscrições abertas para o curso de Mestrado em Educação, propondo a aplicação 

do sistema em ensino a distância (EAD). Um novo desafio surgia naquele momento. 

 Sem pensar duas vezes, verifiquei o que precisava para ingressar no 

curso, providenciei toda a documentação e subi rumo a Metodista em São Bernardo 
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do Campo (São Paulo) para fazer a inscrição. Subi, pois moro e trabalho na cidade 

de Santos (São Paulo). 

 
A INCLUSÃO 

 

 O primeiro impacto positivo acontecera logo na portaria do Campus 

Rudge Ramos da Metodista. Ao entrarmos com o carro na guarita de acesso ao 

campus, um segurança visualizou o adesivo com o símbolo de deficiente fixado no 

vidro do carro, anotou alguns dados do veículo, do meu pai que estava dirigindo, e 

finalidade do acesso, e logo nos mostrou o caminho para chegar à secretaria geral 

da pós-graduação. 

 Ficamos sem palavras com tamanha educação e qualidade do serviço. 

Chegando ao prédio onde fica a secretaria da pós-graduação, não tivemos nenhum 

problema quanto ao acesso com cadeira de rodas. Tudo adaptado com rampas e 

elevadores. 

 Após a inscrição resolvemos dar uma olhada no campus onde 

aconteceriam as aulas do Mestrado, campus Vergueiro. Durante o trajeto 

conversamos sobre o que presenciamos em comparação com os problemas que 

temos na universidade onde trabalho. Não tinha como não comparar. 

 Chegando ao campus Vergueiro, o mesmo tratamento se repetiu. 

Entramos com o carro até o estacionamento e fomos rumo a subsecretaria da pós-

graduação. Conhecemos duas pessoas maravilhosas, Alessandra e Márcia, que nos 

receberam de braços abertos, mostrando o campus, as salas de aula e perguntando 

sobre a necessidade de algum recurso para a realização das provas. Ficamos mais 

uma vez sem palavras. Algo que jamais vi ou ouvi acontecer onde trabalho. 

 No dia das provas de idioma e conhecimentos específicos, quando entrei 

na sala, já estava tudo preparado com uma mesa estrategicamente colocada para 

que eu pudesse me acomodar adequadamente e realizar as avaliações. Mesmo 

assim, a secretária Alessandra me perguntou se tudo estava a contento e que se 

precisasse de mais alguma coisa era só chamá-la. Próximo passo, a entrevista. 

 Gostaria de deixar registrado que independente de eu estar numa 

condição física limitada, pude perceber que em tudo que foi feito para adequação às 

minhas dificuldades, não foi realizado no sentido de dó ou pena, e sim, com vistas a 

proporcionar um ambiente de igualdade entre todos. Não houve, em nenhum 
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momento, algum tipo de favorecimento por conta do meu estado físico. Apenas 

propuseram condições para que eu pudesse realizar as atividades nos mesmos 

graus que outros. 

 Confesso que até esse momento foi uma mudança de hábito significativa. 

Nunca lecionei ou fiz algum curso superior ou pós-graduação em outra instituição de 

ensino. E, também, volto a escrever a importância que minha família representa 

nesse processo de mudanças. Em nenhum momento negaram ou desmereceram o 

meu objetivo, pelo contrário, sempre me apoiaram. 

 Quando da entrevista, estava no pátio extremamente nervoso, até por 

conta do que mencionei anteriormente. De repente a porta se abre e a Professora 

Jane me chama. Dentro da sala estava também me aguardando o Professor Danilo. 

Conversamos sobre o projeto de pesquisa, mas senti que ambos não estavam 

entusiasmados com a minha proposta, talvez porque eu não tenha exposto 

corretamente meus objetivos, ou minha linguagem não estaria adequada ao 

momento, ou ao curso. Enfim, saí com uma impressão positiva a respeito dos 

professores que proporcionaram um clima agradável para o momento e uma 

empatia muito grande entre nós. Mas quanto ao projeto fiquei apreensivo se seria 

aprovado ou não. 

 Após alguns dias, saiu a lista de aprovados para o curso e eu fui 

classificado. Junto com a lista foram divulgados os(as) alunos(as) e seus(as) 

respectivos(as) orientadores(as). Professora Jane, minha orientadora. 

 Logo no começo das aulas, recebo um comunicado que a Professora 

Jane havia marcado uma reunião para que os orientandos e orientadora se 

conhecessem e iniciassem o processo de orientação. 

 Na reunião, após as apresentações, cada um expôs seu projeto de 

pesquisa e a Professora Jane fez algumas colocações, mas ainda nada muito 

concreto. Apenas sugeriu algumas leituras para que cada um amadurecesse mais 

as propostas de pesquisa, e já marcou a data para a segunda reunião. 

 O transcorrer das aulas foram maravilhosas. Assim como o ambiente 

acadêmico, os professores, os colegas, os funcionários, e principalmente, a 

acessibilidade. Posso afirmar que não tenho problema algum de locomoção no 

campus. 

 Voltando às necessidades fisiológicas, todos os banheiros do campus são 

adaptados para pessoas com deficiência. Até os bebedouros! 
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 Na segunda reunião de orientação, a Professora Jane me questionou a 

respeito da pesquisa em EAD como continuidade do trabalho anterior desenvolvido 

no outro curso de Mestrado. Não que ela não concordasse com a pesquisa, mas que 

na entrevista, ela observou algo que precisava ser apresentado quanto a minha 

experiência como docente sendo uma pessoa com deficiência física. Inclusive ela 

perguntou, não apenas para mim, mas para os outros orientandos, se alguém 

presenciou na trajetória escolar, algum professor com deficiência. A resposta foi 

unânime: “Não”. 

 Saí da reunião com a tarefa de pensar sobre o assunto. Ao descer a 

rampa de acesso ao estacionamento, que fica em frente ao pátio, duas senhoras 

desciam as escadas paralelas a essa rampa e, quando me viram entrando no carro, 

com o auxílio de meu pai, uma comentou com a outra: “Nossa! Como somos felizes”. 

 Olhei para o meu pai e brinquei com ele: “por acaso eu sou infeliz?”. E, 

naquele momento, resolvi desenvolver este trabalho de pesquisa. 

 

PROFESSOR FERNANDO KAUFFMANN BARBOSA 

 

A DEFICIÊNCIA 
 

 Distrofia Muscular de Cinturas tipo 2A. É a dificuldade de movimentação 

de pernas e braços, tronco. Perda da força. Surgiu aos 9 anos com encurtamento 

dos tendões, mas sem a perda da força. Com 12 anos fiz a operação para esticar os 

tendões da perna e desde então a progressividade da doença começou a surgir. A 

perda de força foi aumentando com o passar do tempo. Não era esse o diagnóstico 

na época. Passei por vários médicos, virei cobaia, rato de laboratório, até chegar ao 

Dr Paulo Sallum que tinha certa idéia de que era Atrofia Espinal Progressiva. 

Naquela época começou o processo de fisioterapia, natação, hidroginástica, 

ginástica para poder manter os movimentos para não atrofiar os músculos. Então, só 

bem depois, com o exame de DNA que constatou que era Distrofia Muscular de 

Cinturas tipo 2A. 
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AS TRAJETÓRIAS NO ENSINO BÁSICO 

 

 Nessa época a deficiência não era tão visível, agravante. Tinha certa 

perda da força. Não era uma perda significativa. Eu já não participava, na 6ª ou 7ª 

série, de educação física por conta da fisioterapia. Com relação aos colegas era 

tudo normal. Não era tão séria, quer dizer, o negócio pegou mesmo no ensino 

médio, em 1991, no Colégio Universitas, quando um dia eu fui sair do carro e não 

consegui levantar do carro sozinho. Tive que ter um auxílio para ficar de pé. Foi 

nesse momento que a progressão começou a ficar acentuado. A escola não era 

adaptada até o momento. Depois de várias quedas nas escadas. A sala de aula 

ficava no segundo andar. Então tinha que subir uma “puta” escadaria e, a cada 

descida era uma emoção (risos). Às vezes descia normalmente, mas outras vezes 

“mergulhando”. Fora que os laboratórios eram no térreo e tinha que descer para 

assistir aula no térreo. Mas depois de tantas quedas, o pessoal, coordenadores e 

professores se “mancaram” e construíram duas classes no térreo especificas para 

deficientes. Mas não era pensado não. Depois dessas quedas sim. O tratamento em 

sala, com os professores era normal. Eles não viam um caso específico. A relação 

era normal. Não havia exclusividade. 

 

ACESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR 

 

Graduação: Licenciatura plena em matemática PUC-Campinas 

 

 O vestibular foi tranqüilo. A única coisa que era meio esquisito é quando a 

gente pede uma sala especial no vestibular, quer dizer, eu tive que me deslocar até 

Campinas para levar laudo médico, toda documentação. Mas no dia do vestibular, 

eu fiz numa sala, sozinho, só eu e o professor. Foram dois dias de provas. Foi 

tranqüilo. Acessibilidade, ok! Era no primeiro andar, havia elevador. Dava para 

estacionar. Foi na Faculdade de Letras, no centro. Então para estacionar era 

complicado, mas liberaram o acesso para o carro. Praticamente saí na porta do 

elevador. E até então eu andava, isso foi em 1993. Fiz a prova numa boa. Só que a 

faculdade, o prédio da matemática, ficava no patamar do meio. Então tinha a rua, 

você subia escada tinha o prédio da matemática, daí subia a escada novamente era 

a faculdade do Serviço Social. Então para acessar o prédio ou você subia as 
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escadas, ou descia. Então no inicio os colegas me desciam. Eu sentava numa 

cadeira e me levavam para baixo. Eu tive essa ajuda. Nesse ano, 1993, acho que 

uns seis meses depois a faculdade recebeu uma intimação para construírem uma 

rampa de acesso para o prédio. Isso foi uma reivindicação do próprio Diretório 

Acadêmico (DA) da faculdade. Porque a gente já tinha conversado com o reitor para 

pelo menos colocar um corrimão para ajudar nas escadas, que nem isso tinha, para 

ter um apoio para descer. Até então ninguém tinha tomado iniciativa. Parece que o 

DA mandou uma carta para Brasília. Eu me lembro que o diretor veio falar com a 

gente. Eles receberam uma carta de Brasília com um prazo de um ano para 

construírem, não só para o prédio da matemática, mas para o campus todo, rampas 

de acesso. Tinha muito deficiente visual. Na própria matemática, eles comentavam 

que tinha uma cadeirante que passou 4 anos sendo carregada. É que por sorte 

aquele DA era ativo e tomaram a iniciativa comprando essa “briga”. Mudou a filosofia 

do campus. É que para pegar o carro, o problema era a chuva e era horrível ter que 

depender dos colegas. Daí no segundo ano a rampa estava pronta. A acessibilidade 

já estava “perfeita”. Por exemplo, para entrar na classe tinha um degrau. Para ir ao 

banheiro tinha degrau. Não havia banheiro adaptado. Mudou apenas o acesso, mas 

as necessidades básicas de banheiro e sala de aula continuavam nas mesmas. O 

deslocamento para lanchonete era difícil. Como o campus era grande tinham 

pessoas que vendiam salgados, sanduíches, alimentos. Mas não havia condições 

para ir lanchonete. Aí em 1996, em julho, eu optei em usar cadeira de rodas. Porque 

até então não a usava cadeira de rodas, andava com dificuldades. Optei em usar 

cadeiras por questão de facilidade, locomoção. Porque dava certa liberdade de ir à 

sala de aula, laboratórios e vice-versa. Em 1996, me formei.  Em 1997 fiz 

especialização também na PUC-Campinas. O prédio era todo plano. O acesso era 

tranqüilo. Banheiros adaptados com rampa, portas largas e as salas de aulas eram 

todas acessíveis. Na pós não tive problema. Em 2000 entrei no mestrado, na 

Católica de Santos. O acesso era tranqüilo, tinha elevadores. Só que para ir a 

cantina não dava, tinha um lance de escada. Você subia com elevador até o ultimo 

andar, mas ainda tinha um lance de escada para a cantina. Era o único defeito. 

Banheiros adaptados, o acesso era fácil. As salas de aula eram espaçosas. Os 

funcionários não eram preparados para lidar com o deficiente. Mesmo na época da 

escola. Do ponto de vista do cadeirante, não estavam preparados. O pessoal levava 
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numa boa. Eu explicava como funcionava. Eles não eram obrigados a saber. Eu 

explicava numa boa. Mas partia de mim para explicar. 

 

ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO 

 

 Em 1998 eu abri junto com meu irmão um provedor de acesso a Internet 

numa sala comercial. Ficou aberto durante um ano e nesse período eu fui convidado 

para dar aula na Pós-Graduação, aqui no Lusíada. Em questão de acessibilidade, 

você entra com carro, têm elevadores, as salas são amplas, banheiro? Só tem um 

no térreo e as facilidades do recurso com projetor multimídia. 

 

ACESSO E ATUAÇÃO COMO PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 

 

 Eu levo notebook. Em questão de aula é fácil. Geralmente quando eu 

pego uma turma, a primeira vez que entro em sala de aula, é claro que o pessoal 

estranha. Para quem não me conhece, o pessoal acha meio esquisito, pois é difícil 

ver um cadeirante dando aula. Mas depois de um tempo o pessoal vai se 

acostumando e o tratamento se torna normal, dando certa liberdade do aluno te 

conhecer e mostrar que você não é um bicho, não é diferente é uma coisa normal. 

Agir normalmente como se estivesse de pé. Isso acaba quebrando essa barreira, 

fazendo piadinhas. Principalmente em turmas de primeiro ano. Você percebe nos 

olhares que eles acham estranho, mas com o tempo a gente quebra essa barreira. O 

recurso multimídia, eu utilizo como uma lousa virtual. Mas o interessante é você 

escrever na lousa. Mesmo no passo a passo, no computador, há a necessidade de 

você escrever na lousa para explicar determinados procedimentos. O fato de usar a 

lousa ajudaria bastante. No computador pelo fato de escreve rapidamente, o aluno 

não capta. Por exemplo, eu tinha uma aluna de Relações Internacionais que ela 

entendia mais o que o professor escrevia na lousa do que no multimídia. Uma 

questão de didática. Mas também o fato de estar em pé dá uma certa a atenção fica 

melhor do que o professor sentado. O respeito ainda existe, mas o professor 

sentado, o aluno não dá muita atenção do que o professor que dá aula em pé. Pode 

ser até coisa minha, mas é que eu me lembro que tinha professor que dava aula 

sentado, até mesmo no mestrado, e ficava muito cansativo. Você está no mesmo 

nível. Impõe menos respeito do que de pé. Em pé a atenção aumenta em relação a 
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estar sentado. É a tradição da aula, onde o professor está de pé e os alunos 

sentados. No meu caso deixa de ser uma aula tradicional e trona-se um bate papo. 

Respeito tem, mas você tem que exigir mais, colocar pé firme para garantir o 

respeito. Quanto a acessibilidade, o prédio tem elevadores, mas numa falta de luz 

não existem rampas de acesso. Tem que depender de pessoas para ter acesso. No 

estacionamento, mesmo tendo a possibilidade de entrar com o carro, não pode 

deixá-lo dentro, ou seja, para vir sozinho ficaria difícil, pois teria que entrar com carro 

e depois retirá-lo do local e não há ninguém disponível par isso. Assim como, temos 

alunos com deficiência e que passam pelas mesmas condições que eu passo. O 

bom que temos pessoas que dão suporte, apoio para locomoção de um lado par 

outro. São pessoas que tem uma visão de querem ajudar e tomam iniciativa para 

isso. É uma minoria. Como assim tem alunos que gostam de ajudar. Já fui ajudado 

por vários alunos. Mas é um grupo pequeno. Mesmo sendo professor com 

deficiência tenho a mesma capacidade de um professor sem deficiência. O cérebro 

não está na perna, está na cabeça, o conhecimento está no cérebro. 

 

A INCLUSÃO 

 

 Está caminhando. Hoje vemos mais deficientes trabalhando do que 

antigamente. Eu fui em várias empresas, fazer entrevistas, em 2001, e as empresas 

não eram adaptadas, não tinham nem condições. Eu nem passava pela porta pelo 

fato de ser cadeirante. Ainda mais em São Paulo, que eu tinha visão que era uma 

cidade avançada nesses assuntos. Por exemplo, tinha uma empresa que eu assinei 

a ficha de admissão, mas quando eu fui ver o banheiro, a cadeira não passava na 

porta, a empresa cancelou o contrato. Mas hoje em dia ainda existem empresas que 

não pensam nessas questões. O governo lançou o sistema de cotas para a 

empregabilidade do deficiente. É uma maneira de forçar a barra. O fato de colocar 

um número já está discriminando. A capacidade é igual para todos. Não importa a 

deficiência. É uma forma de forçar as empresas em se adaptarem aos deficientes. 

Até porque esses recursos necessários para adaptação ainda são vistos como 

despesas pelas empresas. Por exemplo, se a empresa contrata um cadeirante tem 

que construir uma rampa, com isso é um despesa, na visão da empresa. Tem que 

tratar o deficiente como uma pessoa normal. Pelo que ela é. Os dois lados, normais 

e deficientes, devem colaborar. Até porque existe deficiente que se acha um coitado. 
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Os dois lados devem trabalhar em conjunto. O deficiente deve expor suas limitações 

para que saibam como proceder para que haja uma interação saudável, e também, 

no lado do grupo dos normais, entenderem as necessidades do deficiente, sem 

isolá-lo. Quebrar essa barreia que divide esses dois grupos. 

 Tenho bom relacionamento com amigos, família, me tratam como se eu 

fosse normal. Até minha esposa não me vê como deficiente. Até brinco que eu sou 

deficiente e que posso lhe processar, mas ela responde que não me vê como 

deficiente. Não existe diferença. As pessoas me vêem como normal porque eu ajo 

normalmente. Não ajo como deficiente, não sou um coitado. Não pode ficar se 

escondendo. A deficiência é apenas um detalhe. Assim como as pessoas que usam 

óculos, que são gordos ou magros, também são deficientes. Nas minhas viagens 

vejo que há uma preocupação e hotéis lugares turísticos, tem pessoal treinado para 

lidar com o deficiente. Mas existem cidades que ainda são precárias. Por exemplo, 

aqui em Santos, se eu for da Avenida Bernardino de Campos até a Praça 

Independência, pela Avenida Floriano Peixoto, tem que ser pela rua, pois pela 

calçada, há muitos buracos, rampas íngremes etc. 

 

PROFESSOR ANTONIO IGNÁCIO JÚNIOR 

 

A DEFICIÊNCIA 

 

 Eu tive poliomielite com 9 meses. Eu tive uma febre com nove meses. Me 

caiu o braço esquerdo, meu braço esquerdo caiu, ai minha mãe me levou ao 

hospital. O médico achou na época que eu tinha tido uma luxação e eu apresentava 

uma febre de 40, na faixa de 38 a 39 graus. Minha mãe voltou pra casa, logo após 

alguns dias caiu meu braço direito onde ela correu pro hospital e foi constatado que 

era poliomielite. A partir daí foi feito um tratamento que foram 21 dias de isolamento. 

Eu fiquei em isolamento durante 21 dias e a partir daí foram praticamente 5 anos 

consecutivos de fisioterapia na Santa Casa, foram 5 anos na Santa Casa, 5 anos 

direto. Quando eu estava por volta de 6 anos de idade eu comecei a fazer cirurgias. 

Pra complementar, a minha paralisia atacou da medula pra baixo, graças a Deus! Os 

médicos até acharam que poderia afetar o cérebro, mas a gente não sabe ainda 

(risos). Mas afetou da medula pra baixo, ou seja, a poliomielite atacou a minha 

medula pra baixo. A minha mãe dizia que eu era um pedaço de barbante que você 
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botava em pé e caia. Após 21 dias de isolamento eu saí de lá com a seqüela do 

braço direito e perna esquerda, é uma poliomielite em xis, até por sinal é uma 

característica que eu não conheço. A partir daí com 6 anos de idade eu comecei a 

procurar os médicos para fazer cirurgias, fiz ao todo em torno de 12 cirurgias sendo 

que, na minha época as cirurgias eram muito por, vamos simplificar, minha conta e 

risco porque muitas vezes foi teste. Algumas deram certo, algumas não deram certo, 

entendeu? E aí foi aliada a fisioterapia mais as cirurgias até aos 14 anos, mais ou 

menos, porque a partir daí os médicos diziam que a musculatura e os nervos já 

estariam duros, não sei como é o nome específico, mas seria muito difícil pra poder 

trabalhar. Posso dizer que não ficaria maleável para que a gente pudesse operar. 

Uma coisa que eu poderia colocar também é que graças a Deus a minha deficiência, 

pelo menos pra mim, ela nunca foi empecilho pra nada, é lógico que algumas coisas 

eu talvez, eu me limitava a fazer tipo andar de bicicleta, uma coisa que eu nunca fiz, 

mesmo algumas coisas eu não fazia, mas no geral, que é jogar bola, jogar taco, 

coisas de moleque, carrinho de rolimã, nunca me limitei a deixar de fazer muito pelo 

contrário sempre procurei, nada me impediu que eu fizesse. Eu tive até uma certa 

criação por parte de minha mãe que praticamente foi a pessoa responsável quanto a 

isso, uma criação até certo ponto rígida no tocante que eu fizesse um monte de 

coisa, de não deixasse de participar das coisas e mesmo dentro de casa ela se 

preocupou em me preparar pra vida no tocante a serviços domésticos, como lavar, 

passar, cozinhar, costurar. Coisas que ela dizia pra mim que ela poderia vir a faltar e 

ela não gostaria que eu ficasse a mercê da minha irmã ou a mercê das outras 

pessoas, talvez essa forma de criação que foi adotada, que ela adotou, talvez tenha 

me dado essa facilidade de eu encarar as coisas com mais tranqüilidade, como subir 

em ônibus de joelho, como eu sempre subi. Nunca me preocupei com isso, era 

forma que eu tinha, eu tinha que encontrar uma maneira para transpor alguns 

obstáculos e com isso talvez, acredito eu, talvez esse tipo de criação que ela me 

dava, em que ela nunca dizia pra mim que “aquilo você não consegue ou aquilo 

você não pode”, muito pelo contrário ela sempre me incentivou a que eu fizesse de 

tudo, as vezes eu até ficava cansado que ela fazia com que eu participasse de uma 

casa em todos os sentidos. Compartilhasse dos afazeres, mas prevendo um futuro 

que ela sabia, mais cedo ou mais tarde, iria acontecer. 
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AS TRAJETÓRIOAS NO ENSINO BÁSICO 

 

 É uma coisa bem interessante, eu talvez eu não coloque aqui pra você 

em nível de primário. Do primário eu praticamente não tenho uma lembrança muito 

fluente. Eu estudava numa escolinha de bairro, onde eu fiz o meu primário e 

comecei a fazer as minhas cirurgias, eu já estava no primário eu comecei a primeira 

cirurgia foi com 6 anos pra 7 anos. Eu já estava no primário e a única coisa que me 

lembro nessa passagem aí era das professoras irem em casa, naquela época, que 

por ser uma escolinha de bairro, elas levavam as lições para eu fazer. Quando eu 

entrei no ginásio que foi no colégio Primo Ferreira, onde eu passei 9 anos da minha 

vida estudando o ginásio e o colegial, esse eu tenho uma lembrança boa porque o 

colégio que eu primeiro aprendi a gostar e aprendi era a minha segunda casa de que 

maneira eu participava dessa escola? Eu participava de uma maneira que era assim, 

eu entrava as vezes as 7 da manhã, 7h30 da manhã; as vezes às 6 horas da tarde 

minha mãe tinha que me buscar de lá porque eu não vinha nem pra casa almoçar 

porque eu adorava passar o dia na escola. Quanto a minha relação com as 

professoras e mesmo a direção da escola, sempre tive uma participação muito boa, 

eu sempre gostei de participar do apoio a escola por gostar da escola. Eu 

participava muito de campanha, muito de ajuda à associação de pais e mestres, eu 

sempre fui um cara muito participativo, talvez não fui muito estudioso (risos), mais fui 

muito participativo, ou seja, tudo aquilo que a escola precisava, campanhas que nos 

fizemos na época, a muitos anos atrás pra cidade de Tubarão, uma cidade do 

Espírito Santo, Santa Catarina, que ela ficou em baixo d’água, não tenho lembrança 

direito, mas nós ajudávamos. Fiz uma campanha para ajudar para angariar roupas e 

mantimentos, montava equipes pra fazer esse tipo de coisa. Gincana, fazíamos 

gincana, sempre fui durante esses 9 anos que eu estudei no Primo Ferreira, durante 

5 anos consecutivos, ou 6 anos consecutivos, eu não lembro agora, eu fui chefe de 

classe porque o pessoal me escolhia para ser chefe de classe. Por 2 anos até a 

direção na época pediu pra que eu fosse chefe de classe, na classe que eu 

estudava porque eles sabiam dessa minha predisposição a apoiar a escola em todos 

os sentidos. Eu tinha e tenho um carinho muito grande pela escola que fiz o meu 

ginásio e colegial, vivi 9 anos da minha vida lá e conheci, hoje aos 50 anos, tem 

professores que hoje são meus amigos mas que os conheci naquela época. Eu 

sempre estava envolvido com negócio de jogos, campeonato de vôlei, campeonato 
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de basquete, eu tava no meio, joguei xadrez pelo Primo Ferreiro na época do 

JOCOBAS, chegamos a ser campeão do JOCOBAS. Em um ano a minha equipe, 

nós chegamos a ser campeões, eu sempre ficava envolvido nessa área, então eu 

nunca tive esse problema de dificuldade, tanto na interação com os meus colegas, 

como professores, até eu posso dizer que eu tinha uma relação muito boa inclusive 

nós brigávamos, na época do colegial, porque que nós íamos enfrentar um 

vestibular, e na época por problemas do ensino no Brasil alguma coisas mudavam 

eu tava envolvido nessa briga, que eu achava que nós devíamos ter isso ou aquele 

professor, que na época que nós estudamos era um colégio do estado, era um 

colégio muito bom, era um colégio muito forte, de professores muito reconhecidos e 

nós lutávamos para ter esses caras sempre perto da gente. A gente gostava mesmo 

que esses caras puxavam da gente, eu me lembro que quando eu estava na 4ª serie 

do ginásio eu cheguei a fazer uma das últimas operações minhas e eu fiquei 4 

meses afastado da escola e meu pai foi avisado pela direção que eu não iria passar 

por uma questão de tantos meses afastados e tal, mas mesmo assim meu pai falou 

“vai continuar indo!” e eu gostava de ir, eu adorava ficar lá dentro. Talvez na época 

meu pai falou “não vou contar nada pra ele, para ele não desanimar”, mas eu 

continuei indo. Depois meu pai falou “olha Ignácio infelizmente não vai dar”, na 

época o professor Lamers que era um dos diretores do Centro Cultura Brasil 

Estados Unidos, era um dos responsáveis na época. Outra coisa interessante era a 

participação, não tem muito a ver com a deficiência, era a participação dos pais na 

escola, nós vivíamos como uma família ali dentro, meu pai ia todos os meses na 

escola. Ele até brincava, “olha! se esse menino não andar direito vocês tratem de 

por ele na linha”, esta preocupação que os pais tinham, meu pai e minha mãe 

tinham, não porque que eu era deficiente, mas uma preocupação que os pais tinham 

antigamente de acompanhar os filhos, de como estavam indo, ver a notas. Meu pai 

ajudava na escola, ajudava na secretaria, ele manjava muito de alguns assuntos e 

isso ele fazia gratuitamente. A árvore, hoje tem uma árvore enorme no Primo 

Ferreiro, fui eu que plantei junto com os amigos. Quer dizer, eu particularmente, eu, 

em nível de ginásio e colegial eu nunca tive esse tipo de, não senti nenhum tipo de 

preconceito foi uma coisa até que bem tranqüila. Eu pelo menos eu penso assim. 

Pode ser ate que pelo tipo de criação que minha mãe me deu ou pela forma de 

como eu me apresente sempre brincando tirando sarro ou qualquer coisa nesse 

sentido. Não se falava de inclusão. O único professor que eu tive, que eu lembre que 
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ele tinha um problema de deficiência é um professor que, inclusive hoje nós somos 

colegas de trabalho, professor Lascane, que me deu aula no cursinho Decisão, não 

no ginásio. Foi meu professor durante um ano, e na escola eu tinha um coleguinha 

meu que também tinha deficiência física na perna. Nós éramos apenas os dois na 

escola, nós tínhamos dificuldades, pois os colégios não tinham elevadores, éramos 

obrigados a subir dois lances de escadas. Então a gente não tinha esse negócio da 

inclusão, não se falava não se tocava nesse assunto, mas também posso dizer que 

nós não nos sentíamos excluídos. Eu posso dizer pelo menos eu participava de 

tudo, a gente participava cada um da sua maneira ou forma, mas se tem uma coisa 

que eu posso deixar bem claro é que eu nunca me senti um cara diferente. Eu sabia 

que eu tinha um problema que tinha minha deficiência, mas nunca ficou claro do 

pessoal estar me tirando disso ou daquilo por que eu tenho uma deficiência física ou 

não. Isso é uma coisa que eu, graças a Deus eu nunca senti. Olha se teve algum 

tratamento especial, eu não senti. É lógico que, um exemplo, se a molecada saísse 

correndo, eles poderiam sair eu não me irritava, eu ia continuar andando as vezes 

podia ter um amigo meu lembrado que eu não corria, é importante ressaltar, acho 

que depende muito das pessoas, as vezes as pessoas lidam com você e esquecem 

até, por estarem no dia a dia, que só ele não pode correr, vamos pegar o cara. Se 

teve algum tipo disso eu não senti entendeu? Agora, brincadeira a gente faz da 

mesma maneira que a gente fazia com o moleque, “esse tortinho” e tal. Era uma 

coisa que nunca senti. 

 

ACESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR 

 

 Da época da faculdade é uma cosia interessante. Eu me lembro, como eu 

estudei em uma universidade aqui em Santos, eu fui da primeira turma. Quando 

comecei fui até o 3º ano e tranquei a matrícula. Fiquei 2 anos nessa faculdade. Fiz 

mais um ano numa outra faculdade, num outro curso. São fases diferentes porque 

na primeira eu estava com 21 anos, eu já tinha na minha época... Nós tínhamos uma 

postura diferente do que hoje em dia esses meninos têm, em minha opinião eu acho 

que nós éramos... A juventude era mais culta, era bem mais inteligente, não sei se 

eles traziam alguma coisa que os pais eram mais participativos, mais preocupados 

com a família do que hoje em dia. Eu tinha uma classe de pessoas que tinham 

conversas sérias, é lógico que saímos para tomar cerveja, brincar, contar piadas, 
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mas o nível de pessoas que estudavam era honestamente mais sérios, mais 

responsáveis. Era uma faculdade que a maioria do pessoal já trabalhava. Eu era um 

dos poucos que não trabalhava no 1º ano. No 2º ano eu já estava trabalho, mas a 

maioria era uma classe pequena, nos éramos a primeira turma, de Ciências 

Atuariais, éramos 35 e poucas pessoas. Era um grupo bem fechado, trabalhavam o 

dia inteiro. Cansados a noite estavam ali pra aprender. Era um curso que não era 

muito caro, mas muitos sabiam o quanto custavam no bolso, mas tínhamos o nosso 

momento de lazer e brincadeira. Inclusive o dono da faculdade era o nosso amigo, 

falecido que Deus o tenha, era um barato porque você percebia hoje, e chego a 

falar, que o Vitorio Lanza para ele estar próximo da gente ele sentia que nos éramos 

pessoas que não estariam a altura dele, mas que poderiam participar da companhia 

dele. Quanto a acessibilidade, na faculdade, isso não tem nada a ver com a minha 

deficiência, e dei sorte porque a minha sala era no térreo, eu não tinha dificuldade 

para estudar. Eu não tinha nem o problema de subir escadas. Não porque aquela 

sala é aquela por conta de uma pessoa com deficiência. Pode até ter sido, mas 

nunca vi divulgado isso. Pode até ter sido falado “tem um rapaz... vamos botar essa 

classe”, mas não foi divulgado, nunca chegou ao meio ouvido. Quando eu fui fazer a 

segunda faculdade, no 1º ano, eu já estava com 48 anos, talvez eles sentiam que eu 

era o vovô da sala, eu sentia um certo respeito por mim, eles ficavam com medo, 

pois tenho cara feia, ficavam meio receoso, me cumprimentavam, me tratavam bem 

na sala de aula. É lógico que com 48 anos a gente leva a coisa mais séria do que 20 

e poucos anos. Eu não estava ali pra brincadeira, estava pra ouvir o professor falar. 

O choque talvez era meu para com eles, por conta da barulheira, da conversa, é 

celular que toca, eles atendem. Eu é que me sentia um peixe fora d’água. A 

discriminação era eu pra eles, eu pensava “como pode um professor dar aula e o 

aluno atendendo celular e não paravam de falar?” Tem que respeitar a presença do 

professor porque eu venho de uma época de que o respeito ao professor era 

fundamental. Todo professor merece todo o respeito, é um cara que esta tentando 

mostrar pra 30, 40, 50 pessoas, de famílias diferentes, aquela disciplina, eu acho 

que ele merece o respeito, mas infelizmente hoje em dia a gente tem um choque 

muito grande, numa turma grande, dentro de uma sala de aula. Fora me dou muito 

bem com os alunos. Mais é interessante você ficar numa sala de aula onde você vê 

que infelizmente falta um pouco de respeito com aquela pessoa que está ali 

perdendo a noite dela explicando a matéria pra eles. 
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ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO 

 

 É interessante isso. Pra mim foi uma coisa... Esse estágio meu de 

professor tem uma característica, porque eu trabalhava numa empresa, numa 

estatal e comecei a trabalhar, a viver, a vivenciar a área de informática. Apaixonei-

me por essa área e na época dentro dessa estatal me convidaram para dar aula 

para meus colegas de trabalho, ou seja, pessoas que já me conheciam há dez anos, 

pessoas que me conheciam há 8 anos. Com isso qual foi a minha facilidade, nós 

tínhamos apenas 6 computadores, tínhamos turmas com dois por computador, 12 

pessoa que estavam acostumados a olhar pra minha cara todo dia, já me 

conheciam. Como eu era? Qual o meu jeito de ser? Talvez ficassem preocupados 

porque me viam ali como uma pessoa que estaria ensinando, passando um pouco 

do meu conhecimento. De que maneira eu procurei agir para passar esse 

conhecimento? Eu preferia agir de maneira “light”, brincalhona, ou seja, tentar 

mostrar pra eles que a informática não é um bicho de sete cabeças, onde as 

pessoas, após certa idade, ficam com medo de mexer, então se você faz com que 

aula seja uma coisa agradável, ou seja, brincando, tirando sarro, mostrando para 

eles que aquela máquina ela vai responder àquilo que você pede, e que ela não vai 

te morder ou atacar, eu acho que fica muito mais fácil. Eu percebi que nesses anos 

que eu dei aula na empresa para essas 12 cobaias (risos), vi que deu certo para 

algumas pessoas. Algumas pessoas desenvolveram mais do que outras até por uma 

questão de gostar mais e outras não de informática. Têm pessoas que eu descobri 

nesse tempo que eu dei aula, que elas precisam ser desafiadas, têm pessoas que 

amam aquilo, você ensina um pouco, dá uma aula e tal e você vê que aquela 

pessoa gosta daquilo, assim como tem pessoas que você olha para cara delas e é 

visível de que não gostam, mas precisam por exigência da empresa. Estávamos 

caminhando para a microinformática. São pessoas que se você não der um choque, 

ou seja, um desafio não vai pra frente. Por exemplo, quando eu saí dessa estatal e 

vim para uma universidade trabalhar, aconteceu que eu fui convidado para dar aula 

para funcionários, então eu tinha uma sala, um laboratório de mais ou menos 25, 30 

máquinas e tinha 25 funcionários. E uma coisa interessante que muitos desses 

funcionários que estavam ali eram pessoas humildes, a gente percebia isso, outras 

já não, então a minha preocupação era tratar eles da maneira que eles se sentissem 

mais a vontade. É lógico que tinha pessoas ali que você percebia que infelizmente 
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não estavam a fim de ir, pessoas que tiveram o caráter de dizer “não venho mais 

não por sua causa, muito pelo contrário, é que não gosto disso”, e teve gente que se 

saiu excelente, muito bem, aprendeu e tal, e é uma coisa interessante que tanto 

quando eu dei aula para professores e dei aula para funcionários, das duas 

maneiras e nenhum momento me trataram mal. É lógico que você não cai na graça 

de 30 pessoas; uma delas pode até não ter ido com a minha cara, ou com os meus 

cabelos que não tenho (risos), ou com a maneira que eu me comporte, mas a 

maneira de desenvolver essa parte foi a forma de eu fazer de maneira mais leve 

possível, fazendo uma brincadeira, deixar a aula de uma maneira mais tranqüila 

para que fique a vontade, o importante é que fique a vontade e que consiga receber 

aquilo que você está transmitindo para ela. Eu, pode até ser que alguma pessoa ou 

outra não ter gostado de mim ou da forma como e coloquei, mas que eu tenha 

sentido algum tipo de preconceito ou alguém abandonou por que essa eu tenho 

deficiência eu nunca senti. Eu acredito até que tenha tido algo assim, mas não 

consigo... eu não percebi, eu não posso dizer que não teve, não posso dizer que 

teve, se teve eu não senti, porque, sei lá, eu já coloquei pra você que eu senti o 

peso da minha deficiência numa faixa de idade da minha vida quando eu fui procurar 

emprego. Naquele momento eu não vou dizer que não falei “pô! caramba meu!”... Eu 

acho até idiota falar isso, mas a sensação é que você parece que tem lepra, ou outra 

coisa, porque as pessoas não confiam no teu potencial, é interessante. Eu falo pro 

meu filho, inclusive quando ele foi trabalhar um mês num escritório de um amigo 

meu, e ele estava preocupado, eu falei “filho não seja mais daquilo que você é” 

porque as pessoas vão aprender a te respeitar no momento em que elas vão te 

conhecendo, e vai acontecer no dia-a-dia, alguns vão te conhecer numa semana, 

outros dez dias, outros um mês, e aos poucos você vai mostrando para as pessoas, 

e aos poucos você vai ganhando o respeito das pessoas no passar dos dias. Seja 

em qualquer emprego, a primeira vez que eu trabalhei na vida eu entrei no SERPRO 

em 1980. Eu tenho uma situação gozada, porque dentro do ambiente que eu fui 

trabalhar em 1980, eu me lembrei disso agora, tinha o Artur, um cara que já me 

conhecia, e ele passou para o pessoal do meu setor que eu era um intelectual, mas 

ele fez de sacanagem, ele era um sarrudo assim como eu. O pessoal depois falando 

pra mim, “pô, o rapaz é um deficiente físico, é intelectual...”, não sei se ele fez numa 

de que ele é meu camarada, e por incrível que parece no primeiro dia que eu fui 

trabalhar, eu fui com um livro embaixo do braço. era um livro do Kafka, Franz Kafka, 



 75

A Metamorfose... Então, eu fiquei lendo ali, e o pessoa achava que eu era um gênio, 

mas depois de um mês perceberam que eu não tinha nada de intelectual, e quase 

bateram no Artur. Mas depois viram que era tudo brincadeira e não tinha nada de 

intelectual. 

 

ACESSO E ATUAÇÃO COMO PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 

 

 Quando eu vim parar na Fundação Lusíada, já aconteceu algo 

interessante, eu vim pelas mãos do diretor, daí todo mundo falava que eu era o 

garoto do diretor, então as pessoas não chegavam perto de mim... Quando eu 

chegava perto dos funcionários, as pessoas se abriam, se afastavam, porque eu era 

o garotinho do diretor... E eu me sentia mal não pela deficiência, mas pelo status 

que me colocaram então o grupo se afastava por isso... Esse estigma só saiu na 

hora que o diretor saiu, foi embora, e até pensaram que eu ia junto. Mas eu fiquei, e 

volto a falar, é só no dia a dia que as pessoas vão te conhecer, seu caráter, sua 

personalidade, para que você veio, porque no passar do tempo você não engana 

todo mundo, mostrando quem você é e a que veio. Enquanto o diretor estava aqui e 

me sentia o excluído, não pela deficiência, mas pela situação, pelo fato de ser 

assessor do “homem”, e ficavam com medo de mim... e também quando eu estava 

procurando emprego, na faixa dos 17 a 21 anos, é um situação desagradável, você 

bate na porta das pessoas e não abrem uma brecha pra você... O que me magoava, 

o que me deixava chateado, era o cara não dar uma chance de me mostrar quem eu 

sou... É uma coisa que eu senti muito na pele, eu batia de porta em porta e diziam 

para deixar o currículo e você sabia que não chamariam por conta da deficiência. Na 

época não tinha essa lei da reserva de vagas que hoje tem, mas quem desse era 

para dar uma força não por lei ou outro sentido, e sim por um questão de ver se o 

cara é bom ou não. Isso é uma coisa que eu senti por não ter tido oportunidade, a 

não ser essa empresa estatal que já tinha cegos analista e programadores, 

telefonistas... A empresa em si já estava abrindo campo para pessoas com 

deficiência. 
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A INCLUSÃO 

 

 Vou se sincero pra você, não deveria ter lei nenhuma, o que eu acho é o 

seguinte, o empresário... Eu vou resumir numa frase... No primeiro dia da minha 

entrevista, na primeira empresa, no meu primeiro emprego, sentou um cara na 

minha frente chamado Lorival Leutz de Abreu, meu primeiro chefe na vida e que 

Deus o tenha e que nunca vou ter outro igual. Ele sentou na minha frente e disse 

“Ignácio, você foi muito bem recomendado pela psicóloga que fez o teste em você. 

Tanto que sua vaga era pra ir para a Receita Federal e estou trazendo você para cá 

por recomendação dela ‘o cara é bom contrata’. Eu estou te dando 3 meses de 

experiência. Se em 3 meses você não conseguir se adaptar a empresa eu vou te dar 

mais 2, 5 meses. Se em 5 meses você não se adaptar a empresa, ao serviço, 

infelizmente você vai pra rua, porque isso aqui é uma empresa, não é uma 

associação de ajuda ao deficiente físico”. Isso ficou marcado dentro de mim. As 

empresas não têm que separar vaga nenhuma. Eles têm que sentar com o 

deficiente e dizer “olha, você vai ter que rodar aquela roda. Se você não conseguir 

cumprir a sua meta, você vai para a rua”. Mas deixa tentar, deixa fazer, porque se 

ele não tiver capacidade eu tenho certeza que ele vai chegar e vai dizer que não 

consegue fazer e ir embora. Mas tem que dar essa chance para todos, não é 5% ou 

10% que vai fazer empresário deitar a cabeça no travesseiro e dormir com a cabeça 

tranqüila. 

4.2 DISCUSSÃO 

AS TRAJETÓRIAS NO ENSINO BÁSICO 

 

 Assim como a sociedade tenta trazer o deficiente para uma relação de 

igual, a escola não pode ficar de fora do processo. E é na escola que essas 

diferenças ficam mais evidentes pelo fato da criança ou adolescente não terem 

medo, ou vergonha, do desconhecido, do diverso. Quando se deparam com algo 

novo, querem saber o que é? como funciona? como proceder? entre outras. Isso é 

inclusão! 
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 O sistema educacional brasileiro tem se mostrado ineficiente na medida 

em que ainda não é capaz de atender a todas as crianças em idade escolar, com 

cuidados especiais para aqueles que necessitam.  

 Dados recentes do Censo Escolar 2000 demonstram que 

aproximadamente trezentos mil alunos portadores de deficiência estão freqüentando 

as escolas, sendo que apenas três mil estão no ensino médio. 

 Tal situação também decorre de um problema estrutural, como ausência 

de escolas especiais e profissionais educadores com formação adequada para 

trabalharem com alunos com deficiência.  

 

ACESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR 

 

 Nos adultos essa busca pelo desconhecido é permeada pelos padrões 

sociais, que ditam determinadas regras que causam o distanciamento das pessoas 

com diversidades mais aparentes. Existe a vergonha em perguntar a um deficiente, 

por exemplo, qual a sua deficiência e suas limitações? Parece que a busca pelo 

desconhecido se torna uma ofensa ou incômodo ao diferente. 

 O que podemos observar nas entrevistas é que pelo fato de expormos 

nossas limitações, e apresentarmos nossas deficiências, vencemos o obstáculo da 

falta de informação em lidar com essas questões. Isso produz um ambiente que 

mesmo com falhas de acessibilidade ainda graves, as pessoas se manifestam a 

nosso favor com vistas a proporcionar um ambiente igualitário a todos os envolvidos, 

pela pessoa que é e suas capacidades. 

 No ensino superior, como professor, essa atitude vai além de uma 

proteção legal que pode tanto ajudar como atrapalhar no convívio profissional e 

social. Acaba sendo uma proteção exagerada e, conseqüentemente, assusta o 

empregador, transformando-se em discriminação adicional. As empresas, temendo 

não encontrar substituto equivalente para o portador de deficiência que vier a ser 

desligado e não podendo demitir até mesmo quando encerrar as atividades em que 

ele trabalha, resistem em admitir o primeiro – o que limita as oportunidades de 

trabalho para os portadores de deficiência como um todo. 
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ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO 

 

 O grande entrave da inserção e manutenção da pessoa com deficiência 

no mercado de trabalho está: 

 

a) na carência de qualificação profissional; 

b) na carência dos sistemas de habilitação e reabilitação; 

c) na falta de estímulos econômicos que facilitam a sua contratação 

pelas empresas. 

 

 Na adoção de medidas que visem integrar as pessoas com deficiência 

física, pode-se identificar dois grupos, uns que entendem que o tratamento jurídico é 

suficiente para sanar o problema e outros que defendem o tratamento econômico.  

 A verdade parece estar na combinação dos dois argumentos. Os 

deficientes não necessitam de medidas preferenciais, mas sim de remoção das 

barreiras que impedem a sua inserção no mercado de trabalho.  

 Mas por não haver uma integração eficiente desses três pontos 

(qualificação profissional, habilitação e reabilitação, estímulos financeiros) no Brasil, 

uma grande parte das pessoas com deficiência são pedintes de rua e trabalham na 

economia informal, como: camelôs, distribuidores de propaganda nos semáforos 

entre outras, estando, via de regra, fora do mercado formal de trabalho e sem a 

proteção do sistema de seguridade social.  

 Mas, se formos considerar como trabalho atividade que é exercida de 

forma legal, com registro em carteira de trabalho ou de forma autônoma, mas com 

as devidas proteções da seguridade social, é bem provável que essa proporção 

fique em torno de 2,5% do total de portadores de deficiência em idade de trabalhar 

no Brasil.  

 Necessariamente para atingir objetivo de proporcionar aos deficientes o 

acesso aos empregos públicos e privados, é necessário que o Estado-legislador 

adote medidas niveladoras, a fim de retirar os obstáculos que se opõem ao livre 

desenvolvimento da personalidade dessas pessoas, assim como dos demais 

membros das classes sociais desfavorecidas. 
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ACESSO E ATUAÇÃO COMO PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 

 

 Certamente, o desenvolvimento tecnológico tem auxiliado as pessoas 

com deficiência a superar suas limitações, exemplo claro disso, são as próteses 

artificiais, as novas técnicas na área médica, entre outros.  

 No que se refere especificamente ao mercado de trabalho, as inovações 

tecnológicas têm substituído o trabalho físico pelo intelectual, permitindo a 

realização de tarefas mesmo a distância, é o teletrabalho, muitas vezes, com a 

diminuição do número de postos de trabalho.  

 A realização de trabalhos com auxilio da informática, como por exemplo, 

tem permitindo um maior acesso dos portadores de deficiência física no mercado de 

trabalho. Certamente, para aqueles que dominamos novos meios de produção. 

 

A INCLUSÃO SOB A ÓTICA DOS SUJEITOS 

 

 A habilitação e a reabilitação profissional dizem respeito à adoção de 

medidas para habilitar ou restaurar uma capacidade produtiva na pessoa com 

deficiência com vistas a integrá-lo ou reintegrá-lo no trabalho.  

 O sistema de habilitação e reabilitação é carente e não tem estrutura para 

atender a todos os casos, permitindo o ingresso e o reingresso do portador de 

deficiência física ou mental no mercado de trabalho.  

 No país inteiro, são aproximadamente trinta centros de reabilitação, com 

poucos núcleos de reabilitação profissional, atingindo apenas 10% das cidades, se 

considerarmos as instituições filantrópicas e particulares.  

 Sem dúvida, o custo da reabilitação é alto, mas ainda é mais baixo do que 

manter pessoas acidentadas afastadas, recebendo benefícios da Previdência Social 

por anos seguidos. 

 Alguns têm apontado como solução para a inserção das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, uma maior flexibilização do Direito do Trabalho, 

de maneira a permitir um crescimento no número de postos de trabalho existentes e 

adequações específicas para cada realidade.  

 A fixação dos limites da flexibilização de direitos trabalhistas ainda é muito 

controvertida no Direito do Trabalho brasileiro.  
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 Evidentemente que essas limitações constitucionais não impedem a 

expansão de novas formas de trabalho, como o teletrabalho.  

 O que não pode ser aceito, é a existência de relações de trabalho sem 

proteção legal do governo, com argumentos de que o empregador e o empregado 

podem pactuar livremente seus direitos e deveres. 

 Neste aspecto, importante lembrar que o Direito do Trabalho nasceu 

exatamente no meio da Revolução Industrial, como forma de proteger o trabalhador 

explorado, o hipossuficiente. 

 Parece inexistirem argumentos que possuam mudar tal concepção. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Não se pode negar que houve decréscimo da rejeição da presença do 

deficiente na vida social, embora ainda existam atitudes preconceituosas de todas 

as naturezas. Do momento histórico, no qual um deficiente era imediatamente 

eliminado em seu nascimento, à superação da segregação, à qual essa população 

tem sido vítima, passamos por um tempo no qual o imaginário dominante era o de 

que os deficientes são dignos de compaixão e de piedade, devendo ser “protegidos” 

de sentimentos e de ações hostis por parte de alguns segmentos da sociedade, por 

meio de sua colocação em instituições que cumpram o papel de torná-los invisíveis 

à população dita normal. 

 Não se trata de criar uma cultura da deficiência, um modelo deficitário 

como parâmetro de vida para as pessoas especiais. Cada um é muito maior do que 

suas deficiências e suas circunstâncias.  

 Uma pessoa não deve ser reduzida, nem identificada com seus limites 

sensoriais, mentais ou motores. Mas ela também não pode ser entendida e acolhida 

sem eles. Hoje, a tendência é para uma suavização dos termos. A busca sempre 

renovada de expressões mais adequadas, socialmente positivas, para designar 

essas condições diferenciadas, não deve ser a ocasião de uma nova alienação. Um 

dos primeiros passos para transformar em graça o que poderia tornar-se uma 

desgraça, está na capacidade de nomear, sem subterfúgios, as realidades vividas, 

mesmo se indesejadas. 

 Ressalta-se que a inclusão está presente na legislação e é alvo das 

políticas públicas em educação no Brasil há menos de uma década. Assim, a 

sociedade atual ainda engatinha no movimento pela inclusão social do deficiente, 

cuja implantação satisfatória tem sofrido muitas e diferentes dificuldades, em 

especial no que tange ao processo de construção de acolhida do deficiente na 

escola. 

 O relacionamento entre indivíduos estigmatizados e indivíduos normais 

deve ser como se fosse uma espécie de trato, em que o estigmatizado se sinta 

inteiro participante da socialização, sem temer ou sofrer nenhum tipo de preconceito; 

e, para os "normais" não ficarem distantes, devem desenvolver habilidades para 
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aprender a conviver e interagir com eles, não se sentindo, com isso, limitados, mas 

sim integrados. 

 Nas análises realizadas a partir das entrevistas de dois professores do 

ensino superior e com deficiências físicas, em nenhum momento foram apontadas 

problemáticas em exercerem as suas funções docentes. Problemas, sim, quanto ao 

acesso público às instituições de ensino, como por exemplo, vias de acessos 

deficitários, transportes não adequados, entre outros. Foram relatos que se 

assemelham a qualquer outro docente, deficiente. 

 Por não se perceberem como diferentes e, tendo a consciência de suas 

limitações físicas, isso não os impede de buscarem alternativas para que as 

atividades sejam realizadas normalmente. Essas alternativas transformam as 

deficiências em normalidade, ou seja, na distribuição normal passa-se dos desvios 

da média para a própria média. Nessa dinâmica, podemos vislumbrar essa mudança 

de representação como processo de inclusão sem preconceitos, sem 

descriminações. Uma relação de igualdade e equilíbrio.  

 Assim como na estatística, o conjunto dos dados que são excluídos da 

amostra, apesar de não fazerem parte inicialmente das análises, passam por um 

processo de testes com o intuito de identificar o que representam dentro do contexto 

geral da proposta analisada. Os dados que já fazem parte da média, por isso dito 

normais, apenas confirmam o que a teoria apresenta como verdade absoluta. Para a 

comunidade acadêmica e científica, os dados que fogem a essa realidade normal 

representam uma importância maior, mesmo não sendo significantes, pois fogem 

aos padrões da teoria e com isso são direcionados esforços para entendimento e 

busca de uma nova realidade a ser testada. Daí a evolução da ciência. 

 Talvez seja essa a deficiência da sociedade em não pesquisar (ouvir) os 

“diferentes” na ótica do diferente. A sociedade valoriza demais o querer trazer o 

desigual para o igual, mas tem como base o normal impondo, assim, atitudes que 

nem sempre são eficazes para quem detém alguma deficiência. Somos todos 

diversos. Deve-se partir do desigual para o igual sob a ótica do desigual. Mas para 

isso, o deficiente deve dar voz às suas limitações. Deve buscar alternativas, deve 

dialogar com a sociedade e mostrar que mesmo com limitações mais evidentes, é 

parte integrante da sociedade, para que deixe de ser apenas um desvio padrão de 

uma classificação bruta e faça parte da média de uma população normal. 
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 Informem para que os empregadores tenham menos receios de apostar 

em pessoas que apresentam um problema físico ou mental. Informem para que as 

pessoas conheçam melhor os recursos que têm ao seu alcance. Informem para que 

o fato de alguém que não apresenta um problema físico escolher para seu 

companheiro(a) uma pessoa com uma deficiência deixe de surpreender. 

 Informem para que a deficiência não seja um estigma, um sinal que 

distingue aquela pessoa das que a rodeiam, e passe a ser uma dificuldade que tem 

de ser enfrentada como qualquer outra. 

 O sistema regular e profissional de ensino público e privado deve investir, 

cada vez mais, na preparação profissional e humana dos seus docentes. E, se 

houver maior integração entre empresa e escola, haverá maior conhecimento da 

correspondência entre as exigências das tarefas profissionais e alcances das 

pessoas com deficiência, havendo assim melhor adequação. 

 As empresas devem ter o destemor de examinar não só os valores 

explícitos, como também os tácitos, presentes nas suas culturas organizacionais. O 

rarefeito conhecimento sobre os alcances e limites das pessoas com deficiência é 

fruto da pouca elasticidade da cultura. 

 Uma possibilidade de torná-la mais receptiva à convivência é instigar a 

pesquisa acadêmica e explorar melhor o tema, até agora só pincelado nos currículos 

universitários. 

 A prática docente é um grande desafio em conviver com a diferença 

gerando mudanças na forma como percebem e se relacionam com a própria 

deficiência, recriando as ações de si mesmo. 

 Feitas essas considerações, não parece ser que a pessoa com deficiência 

ainda está fora do mercado formal de trabalho por ausência ou deficiência de um 

tratamento legal, mas sim por problemas de ações concretas que permitam uma 

qualificação profissional adequada, existência de sistemas de habilitação e 

reabilitação eficientes e de estímulos econômicos que facilitam a sua contratação 

pelas empresas. 
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ANEXO A – LEGISLAÇÃO QUE ORIENTA A POLÍTICA DE INCLUSÃO DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Nº da Lei Data Ementa 

7.853 24/10/1989 Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua 

integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência - CORDE institui a tutela jurisdicional 

de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a 

atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. 

8.069 13/07/1990 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. 

8.112 11/12/1990 Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, 

das autarquias e das fundações públicas federais. 

8.160  08/01/1991 Dispõe sobre a caracterização de símbolo que permita a identificação 

de pessoas portadoras de deficiência auditiva.  

8.199  28/06/1991 Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na 

aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de 

passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência física e 

aos destinados ao transporte escolar, e dá outras providências.  

8.212 24/07/1991 Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de 

Custeio, e dá outras providências. 

8.213  24/07/1991 Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá 

outras providências. 

8.686  20/07/1993 Dispõe sobre o reajustamento da pensão especial aos deficientes 

físicos portadores da Síndrome de Talidomida, instituída pela Lei nº 

7.070, de 20 de dezembro de 1982. 

8.687  20/07/1993 Retira da incidência do Imposto de Renda benefícios percebidos por 

deficientes mentais 

Quadro 7 - Leis que orientam a política de inclusão das pessoas com deficiência.



 91

Nº da Lei Data Ementa 

8.742  07/12/1993 Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras 

providências.  

8.889 21/06/1994 Dispõe sobre a permanência de pessoal requisitado, altera a 

concessão do benefício-alimentação, e dá outras providências. 

8.909  06/07/1994 Dispõe, em caráter emergencial, sobre a prestação de serviços por 

entidades de assistência social, entidades beneficentes de assistência 

social e entidades de fins filantrópicos e estabelece prazos e 

procedimentos para o recadastramento de entidades junto ao 

Conselho Nacional de Assistência Social e dá outras providências.  

8.989  24/02/1995 Dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de 

passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência física e 

aos destinados ao transporte escolar, e dá outras providências. 

9.045  18/05/1995 Autoriza o Ministério da Educação e do Desporto e o Ministério da 

Cultura a disciplinarem a obrigatoriedade de reprodução, pelas 

editoras de todo o País, em regime de proporcionalidade, de obras em 

caracteres braille, e a permitir a reprodução, sem finalidade lucrativa, 

de obras já divulgadas, para uso exclusivo de cegos. 

9.394 20/12/1996 Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

9.505  15/10/1997 Acrescenta parágrafo ao art. 2º do Decreto-lei nº 2.236, de 23 de 

janeiro de 1985, que altera a tabela de emolumentos e taxas aprovada 

pelo art. 131 de Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. 

9.777  29/12/1998 Altera os arts. 132, 203 e 207 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 - Código Penal. 

9.867 10/11/1999 Dispõe sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas Sociais, 

visando à integração social dos cidadãos, conforme especifica. 

10.048  08/11/2000 Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras 

providências. 

Quadro 7 - Leis que orientam a política de inclusão das pessoas com deficiência.
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Nº da Lei Data Ementa 

10.097 19/12/2000 Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

10.098  19/12/2000 Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida e dá outras providências.  

10.182  12/02/2001 Restaura a vigência da Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que 

dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI) na aquisição de automóveis destinados ao transporte autônomo 

de passageiros e ao uso de portadores de deficiência física, reduz o 

imposto de importação para os produtos que especifica, e dá outras 

providências.  

10.216  06/04/2001 Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental.  

10.226  15/05/2001 Acrescenta parágrafos ao artigo 135 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 

1965, que institui o Código Eleitoral, determinando a expedição de 

instruções sobre a escolha dos locais de votação de mais fácil acesso 

para o eleitor deficiente físico.  

10.436  24/04/2002 Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras 

providências. 

10.690 16/07/2003 Amplia o benefício de isenção de IPI também para as pessoas 

portadoras de deficiência visual, mental severa ou profunda, ou 

autistas, direta ou por intermédio de seu representante legal, na 

aquisição de veículos automotores.  

11.180 23/09/2005 Institui o Projeto Escola de Fábrica, autoriza a concessão de bolsas de 

permanência a estudantes beneficiários do Programa Universidade 

para Todos – PROUNI, institui o Programa de Educação Tutorial – 

PET, altera a Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e a 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e dá outras providências. 

Quadro 7 - Leis que orientam a política de inclusão das pessoas com deficiência.
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Nº do 
Decreto 

Data Ementa 

914 06/09/1993 Institui a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, e dá outras providências. 

3.298 20/12/1999 Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre 

a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras 

providências. 

Quadro 8 - Decretos que orientam a política de inclusão das pessoas com deficiência. 
 


